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ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja održane 29. svibnja 2020. godine s 

početkom u 10,35 sati. 

 

Sjednici su bili prisutni: Nenad Vukušić-predsjednik, Ivana Cindrić-zamjenica predsjednika, 

Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi Odbora 

 

Odsutnih nije bilo. 

 

Ostali prisutni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 

pravne i opće poslove, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, 

Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Goran 

Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo  

i Maja Del Vechio-privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni 

sustav. 

 

Sjednici je predsjedavao predsjednik gospodin Nenad Vukušić koji je utvrdio da su sjednici 

prisutni svi članovi Odbora, odnosno 5 članova Odbora te se mogu donositi pravovaljane 

odluke te je predložio sljedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 15. elektroničke sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja, 

2. Usvajanje zapisnika sa 16. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine, 

4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 

5. Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja, 

6. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju, 

7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu, 

8. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada 

Siska za 2020. godinu, 

9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini,  

10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu, 

11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 

zone Sisak-jug, 

12. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Siska 

za 2019. godinu, 

13. a) Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu, 

b) Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2020. godinu, 

14. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2020. godini, 

15. Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole Komarevo,  
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16. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 

Osnovne škole Komarevo, 

17. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Ivanu Bartoliću-

posthumno, 

b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Darku Majiću, 

c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Slavku 

Miškulinu, 

d) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Vesni Rogulji Mart, 

e) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Branki Pažur, 

f) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Udruzi slijepih Sisačko-moslavačke 

županije-Sisak, 

g) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska VIS-u „Dijamanti“, 

h) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Dejanu Dejanoviću, 

i) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Dorianu Tepiću, 

j) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Tihomiru Ilijeviću. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 15. elektroničke sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja je usvojen 

jednoglasno s 5 glasova za. 

 

TOČKA 2. 

Zapisnik sa 16. elektroničke 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, gospodin Darko 

Žak je rekao da mu je oduvijek ovo najdraža točka kada se nalazi na dnevnom redu te će ju i 

podržati. 

 

Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg 

Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 4. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darko Žak je rekao 

da svake godine vijećnici slušaju ovu „debilanu“ od Proračuna. Planira se 80 milijuna kuna 

prihoda, a ostvari se 60 milijuna kuna prihoda. 

Ako vijećnici vladajuće većine u Gradskom vijeću nemaju problem podržati ovakav Godišnji 

izvještaj, onda to nije posao već „sprdačina“. 

Rekao je da je to kao kad bi on imao godišnju plaću od 100 tisuća kuna, a godišnje bi trošio 

210 tisuća kuna, ali, rekao je da će podržati ovakav Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada za 2019. godinu jer to isto sluša 14 puta. 

 

Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođa Ivana Cindrić je 

zatražila gospođu Silviju Mužek ispravljanje njenog prezimena koje je pogrešno napisano u 

potpisu Prijedloga odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja jer se više ne preziva Krčelić 

već Cindrić. 

 

Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke 

o otpisu nenaplaćenih potraživanja i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 6. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođa Ivana Cindrić je 

zatražila gospođu Silviju Mužek ispravljanje njenog prezimena koje je pogrešno napisano u 

potpisu Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduženju potraživanja jer se više ne preziva 

Krčelić već Cindrić. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao kako je iznos od 10 milijuna kuna utvrđen Prijedlogom odluke 

o kratkoročnom zaduženju premalen za projekte jer je ovo ipak predizborna godina. Predložio 

je da se iznos u Prijedlogu odluke poveća na 20 milijuna kuna pa će takav Prijedlog odluke i 

on podržati. 

 

Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je 

Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 

jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju 

Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska 

za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 8. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 

glasova za, utvrđen je Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

TOČKA 9. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 5 glasova za, 

utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 10. 

U ovoj točki dnevnog reda, sjednicu je zbog obveza, u 10,55 sati napustio gospodin Darko 

Žak te je u odlučivanju sudjelovalo 4 člana Odbora. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno sa 4 glasa za, 

utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 11. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, jednoglasno sa 4 glasa za, 

utvrđen je Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Sisak-jug i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 12. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, gospođa Ivana Cindrić je 

upitala jesu li, u odnosu na 2018. godinu, u 2019. godini odbačene manje količine otpada? 

 

Gospođa Maja Del Vechio je objasnila da će se prave usporedbe moći napraviti sljedeće 

godine zbog otvaranja reciklažnih dvorišta, a gospodin Nenad Vukušić je istaknuo da se 

trebaju naglašavati informacije da građani mogu otpad besplatno odlagati u reciklažna 

dvorišta. 

 

Nakon rasprave, jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća 

o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 

provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš na području Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 

na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 13. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, 

 

a) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

b) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 14. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 4 glasa 

za, utvrđen je Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 15. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 4 glasa za 

utvrđen je Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole Komarevo i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 16. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 4 glasa 

utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna 

Statuta Osnovne škole Komarevo i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 17. 

a) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za 

životno djelo Ivanu Bartoliću-posthumno i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 



5 

 

b) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada 

Siska za 2019. godinu Darku Majiću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

c) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada 

Siska za 2019. godinu Slavku Miškulinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

d) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Vesni 

Rogulji Mart i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

e) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska 

Branki Pažur i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

f) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska 

Udruzi slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

g) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska VIS-u 

„Dijamanti“ i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

h) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska 

Dejanu Dejanoviću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

i) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska 

Dorianu Tepiću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

j) Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska 

Tihomiru Ilijeviću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

 

16. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja je završena u 11,30 sati. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                                                  PREDSJEDNIK 

 

 

 Silvio Baljak                                                                                      Nenad Vukušić 

 

 


