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ZAPISNIK 

sa 17. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja održane 18. kolovoza 2020. godine s 

početkom u 10,35 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, prvi kat, soba broj 25 

(Veliki kabinet). 

 

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 sa 16. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja, 

2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

3. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. 

godinu, 

c) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini, 

d) Prijedlog programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Siska za 2020. godinu, 

e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. 

godini, 

f) Prijedlog programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba za civilno društvo, 

branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini, 

g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. 

godini, 

h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2020. 

godini, 

i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 

u 2020. godini, 

j) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Siska u 2020. godini 

k) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 

2020. godini, 

4. Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole Komarevo, 

5. Prijedlog odluke o uključivanju Grada Siska u Program gradnje stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje, 
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6. Prijedlog odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju 

stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska, 

7. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Siska, 

8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća za 2019. godinu o provođenju Akcijskog plana 

Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.-

2020. godine, 

9. Prijedlog programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu, 

10. Prijedlog programa o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 

2020. godinu, 

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz Proračuna Grada Siska, 

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

razdoblje od studenog 2019. do travnja 2020. godine,  

13. a) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Emiru Fetibegoviću, satniku, 

b) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Marinu Jakopoviću, časniku, 

c) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Krešimiru Brajdiću-posthumno, bojniku, 

d) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Sabidu Oraščaninu, pripadniku 120. brigade „Ban Toma Bakač“ i 57. 

samostalnog bataljuna Marijan Celjak, 

e) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Ivici Žonti, pričuvnom poručniku, 

f) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Oliveru Miokoviću, natporučniku, 

g) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Mariju Horvatu, časniku, 

h) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Eduardu Blagaju, pripadniku Specijalne jedinice policije „OSA“, 

i) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Slavku Muži, pripadniku Specijalne jedinice policije „OSA“, 

j) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Predragu Kozaru-posthumno, pripadniku Specijalne jedinice policije 

„OSA“, 

k) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Vladi Hodalju, brigadnom generalu, 

14. Ostala pitanja. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 

 

TOČKA 1. 

Jednoglasno s 5 glasova za usvojen je zapisnik sa 16. sjednice Odbora za statutarno-pravna 

pitanja. 
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TOČKA 2. 

Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je zapisnik sa 17. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođe Maje Del Vechio i 

gospodina Gorana Grgurača, gospodin Darko Žak je upitao za koliko se rebalansira Proračun 

Grada Siska za 2020. godinu? Koliki je manjak proračunskih sredstava? Radi li o manjku od 

oko 30 milijuna kuna? 

 

Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da se ne radi o proračunskom manjku od 30 milijuna 

kuna. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je utvrdila da su zbog pandemije, uslijed smanjenja plaća službenika 

gradske uprave i zaposlenika ustanova kojima je osnivač Grad Sisak rashodi poslovanja 

smanjeni za 3,5 milijuna kuna, odnosno taj iznos uključuje smanjenje plaća od 1. travnja do 

31. srpnja 2020. godine? 

 

Gospođa Silvija Mužek je potvrdila da se radi o smanjenju plaća za 4 mjeseca ove godine. 

 

Također, gospođa Ivana Cindrić je zatražila pojašnjenje vezano uz stavku Ulaganja na 

građevinskim objektima za smanjenje od preko 4 milijuna kuna. 

 

Gospodin Goran Grgurač je objasnio da se radi o smanjenju sredstava planiranih za izgradnju 

dvorane na Zelenom brijegu, a gospođa Silvija Mužek je dopunila objašnjenje rekavši da se 

smanjuje i dio sredstava za projekte u Šetalištu Vladimira Nazora, Rimskoj ulici kao i nekim 

drugim projektima. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je zatražila da se ispravi posljednja stranica materijala koji se odnosi 

na Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu tako da se u datumu 

2019. godina ispravi u 2020. godinu, a njezino prezime Krčelić u Cindrić. 

 

a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog izmjena i 

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

i usvajanje. 

 

b) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 

izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

c) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je  Prijedlog 

programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Sisku u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

d) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je  Prijedlog 

programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

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

usvajanje. 
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e) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 

potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

f) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni i dopuni Programa 

javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

g) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 

potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

h) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 

potreba u kulturi Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

i) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 

potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

j) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 

potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

k) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 

potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 4. 

Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole 

Komarevo i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 5.  

Uvodno usmeno izlaganje, gospođa Gordana Karapandža Prica je objedinila za točke 4. i 5.  

 

Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o uključivanju Grada Siska u Program 

gradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje i proslijeđen Gradskom vijeću 

na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 6. 

Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 

utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 

području Grada Siska 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 odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Siska i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 8. 

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

glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća za 2019. godinu o provođenju 

Akcijskog plana Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za 

razdoblje 2018.-2020. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 9. 

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

glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 10. 

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

glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama Programa 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 11. 

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

glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Siska i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 12. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, gospodin Marijan Medved 

je naveo kako članovi Povjerenstva nemaju nimalo lak posao. 

Rekao je i da je stazu za šetnju i rekreaciju oko Ciglarske grabe sve teže koristiti zbog 

neugodnog mirisa koji dolazi iz bivšeg tvorničkog kruga „Herbosa“ d.d. Je li Povjerenstvo 

utvrdilo sastav i porijeklo tog neugodnog mirisa? 

 

Članica Povjerenstva, gospođa Ivana Cindrić je objasnila da ima informaciju kako su svi 

inspekcijski nalazi utvrdili da se radi o neopasnim neugodnim mirisima. Svi inspekcijski 

nalazi su negativni. 

 

Gospodin Nenad Vukušić je rekao kako je preko 39 godina radio na tom prostoru i proveo 

istraživanje kojim je utvrdio da su radnici tadašnjeg „Herbosa“ manje oboljevali od radnika 

npr. INA Rafinerije nafte Sisak. 

Ne znamo što se radi u „Kemokopu“ d.d. Možemo samo pretpostavljati. 

Reko je da nikada nije osjetio neugodne mirise pa niti kod kuće koja je udaljena nekoliko 

stotina metara zračne linije. 

Ako nešto u svemu tome ima, potrebno je uputiti nadležnu inspekciju. 

 

Gospodin Marijan Medved je rekao kako je sumnjivo što „Kemokop“ d.d. ne pristaje na 

prijedlog Povjerenstva na tzv. „Dane otvorenih vrata“. 

 

Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog zaključka o 

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

travnja 2020. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 13. 

Gospodin Darko Žak je rekao kako bi u svakom prijedlogu odluke za svakog pojedinog 

kandidata trebalo navesti čin koji je stekao. 

 

a) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Emiru Fetibegoviću, satniku i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

b) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Marinu Jakopoviću, časniku i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

c) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Krešimiru Brajdiću-posthumno, bojniku i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

d) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Sabidu Oraščaninu, pripadniku 120. brigade 

„Ban Toma Bakač“ i 57. samostalnog bataljuna Marijan Celjak i proslijeđen Gradskom vijeću 

na razmatranje i usvajanje. 

 

e) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Ivici Žonti, pričuvnom poručniku i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

f) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Oliveru Miokoviću, natporučniku i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

g) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Mariju Horvatu, časniku i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

 

h) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Eduardu Blagaju, pripadniku Specijalne 

jedinice policije „OSA“ i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

i) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Slavku Muži, pripadniku Specijalne jedinice 

policije „OSA“ i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

j) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Predragu Kozaru-posthumno, pripadniku 

Specijalne jedinice policije „OSA“ i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

k) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-

junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Vladi Hodalju, brigadnom generalu i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 14. 

U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 

 

 

17. Sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja je završena u 11,20 sati. 

 

 

 

 

  ZAPISNIČAR                                                                           PREDSJEDNIK 

 

 

   Silvio Baljak                                                                              Nenad Vukušić 

 

 

 


