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ZAPISNIK 

s 15. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 
arhitekturu i graditeljstvo održane 16. studenog 2020. godine s početkom u 11,42 sati u 
Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
      -     Marijan Medved       –  predsjednik Komisije  

- Zvonko Marincelj     – član Komisije  
- Goranka Arthofer     – član Komisije  

 
Opravdano odsutni: 
      -     Predrag Sekulić  – zamjenik predsjednika 

- Jure Šipuš  – član Komisije  
 
Ostali nazočni: 

- Gordana Karapandža Prica - pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove 

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

- Mario Sekulić – službenik Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
- Silvija Mužek - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Maja Del-Vechio – privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i 

komunalni sustav 
 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Komisije, gospodin Marijan Medved koji je utvrdio 
da su sjednici nazočna tri člana Komisije, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 
 DNEVNI RED 

1.  Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 
spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo 

2. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. a)   Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 

b) Prijedlog programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini, 
c)  Prijedlog programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2020. godinu, 

      4.   Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu   
            za razdoblje od 01.01.2020.do 30.06.2020.godine, 
      5.   Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za     
            razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine, 
      6.  a)  Prijedlog proračuna Grada Siska za 2021. godinu i projekcije Proračuna za  
           razdoblje 2022.-2023. godine, 
           b)  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2021.    
           godini, 
           c)  Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  
           području Grada Siska za 2021. godinu, 
      7.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne    
           postrojbe Grada Siska, 
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8. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2021. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,9. Prijedlog odluke o donošenju 
Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,  
9. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2021. 
godinu, 
10. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 2231/2 u k.o. Sisak Stari na 
Sisačko-moslavačku županiju, 
11. Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Sisak 

 
Dnevni red je  usvojen JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 3 glasa ZA, usvojen je zapisnik s 14. sjednice Komisije za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo. 
 
 

TOČKA 2. 
JEDNOGLASNO s 3 glasa ZA, utvrđen je zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek,  
A)   JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
B)  JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama i dopuni 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
C)  JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama Programa 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2020. 
godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
  

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, 
utvrđen je Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2020. 
godinu  za razdoblje od 01.01.2020.do 30.06.2020.godine i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO, s 
3 glasa ZA, utvrđen je. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu 
gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek i gospođe Maje Del-Vechio i 
otvorene rasprave u kojoj je sudjelovao gospodin Marijan Medved, 
A)   JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog proračuna Grada Siska za 2021. 
godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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B)  JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Sisku u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
C)  JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog programa građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2021. godinu i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Siska za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na 
k.č.br. 2231/2 u k.o. Sisak Stari na Sisačko-moslavačku županiju i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
JEDNOGLASNO, s 3 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Sisak 
i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
Petnaesta sjednica Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, 
urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo završena je u 12,25 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
Nada Vračan                                                                                   Marijan  Medved 


