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                                                      ZAPISNIK 
sa 18. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska održane dana 16. studenog 
2020. godine s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska: 

- Nenad Vukušić      - predsjednik Odbora 
- Ivana Cindrić        - zamjenica predsjednika Odbora. 
- Ivan Mlinarić        - član Odbora 
- Marijan Medved   - član Odbora 
- Darko Žak            - član 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 
- Mario Sekulić  - službenik 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 nazočni svi članovi Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio slijedeći 
 
 DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja 
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, 
d) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. 
godini, 
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 
mlade Grada Siska u 2020. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. 
godinu, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 
u 2020. godini, 
i) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Siska u 2020. godini, 
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, 
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b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu, 
c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2021. godini, 
d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Siska za 2021. godinu, 
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2021. godini, 
f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 
2021. godini, 
g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2021. godini, 
h) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2021. godini, 
i) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2021. godini, 
j) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2021. godini, 
k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2021. 
godini, 
7. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Sisak-jug, 
8. Prijedlog odluke o produljenju trajanja Razvojne strategije Grada Siska 2015.-2020., 
9. Prijedlog programa o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 
2020. godinu, 
10. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2021. godinu, 
11. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska, 
12. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, 
13. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Centar kreativne industrije-kreativni 
inkubator Sisak“ d.o.o. 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Siska, 
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Siska,  
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti 
vatrogastva u 2020. godini u Gradu Sisku,  
17. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2021. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 
18. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih 
nepogoda za 2021. godinu,  
19. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanica Novska na području Grada Siska u 2021. godini, 
20. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2021. godinu,  
21. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2021. 
godinu, 
22. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 2231/2 u k.o. Sisak Stari na 
Sisačko-moslavačku županiju, 
23. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska, 
24. a) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća 
Bobetko“, 
b) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Braća Ribar, 
c) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budaševo- 
Topolovac-Gušće, 
d) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 22. lipnja, 
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e) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Galdovo, 
f) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana 
Kukuljevića, 
g) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Antolčića 
Komarevo, 
h) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela, 
i) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktorovac. 
25. Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Sisak 
 
Dnevni red je  JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, usvojen je zapisnik sa 17. sjednice Odbora za statutarno-
pravna pitanja Grada Siska. 
 

TOČKA 2. 
Gospodin Darko Žak rekao je da u zapisniku s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska 
nema njegove rečenice, cit: „Ne cvate cveće ni u naše preduzeće“ te traži da se ta rečenica 
stavi u zapisnik. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođe Maje Del-Vechio i 
gospodina Gorana Grgurača,  
A) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
B) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, 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) Sa 4 glasa ZA i 1 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
D) 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 Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
E) JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa 
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
F) 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 Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
G) 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 Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
H) 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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I) JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama Programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog izlaganja pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Silvije Mužek, 
sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, 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, gospođa Ivana 
Cindrić je upitala, je li Grad Sisak što vrijedno naslijedio?  
Gospođa Gordana Karapandža Prica je rekla da se radi uglavnom o stanovima opterećenim 
hipotekama, a naslijeđeno je i nekoliko osobnih vozila. Za razliku od nasljednika, koji se 
mogu odreći svog nasljedničkog dijela jer iza ostavitelja ostaju puno veći dugovi nego što je 
vrijednost imovine, Grad Sisak se ne može odreći nasljedstva. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV, gospodina Darka Žaka, 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. 
A) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, 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. 
B) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
C) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2021. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
D) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, 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. 
E) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
F) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2021. Godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
G) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u sportu Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
H) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
I) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
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J) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
K) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Maria Sekulića, službenika u Upravnom odjelu za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u otvorenoj raspravi, gospodin Darko Žak je upitao je li 
izdana građevinska dozvola Rijekatanku?  
 
Gospodin Mario Sekulić je odgovorio da nije. 
 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del-Vechio, sa 4 glasa ZA i 1 glasom 
PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o produljenju trajanja Razvojne 
strategije Grada Siska 2015.-2020. i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje 
i usvajanje. 

 
TOČKA 9. 

Sa 4 glasa ZA i 1 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 10. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Siska za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 11. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 13. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog odluke o 
osnivanju trgovačkog društva „Centar kreativne industrije - kreativni inkubator Sisak“ d.o.o. 
i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 14. 
Nakon uvodnog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO s 5 glasova 
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 15. 
Nakon uvodnog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO s 5 glasova 
ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 

 
TOČKA 16. 

Nakon uvodnog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO s 5 glasova 
ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni 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 17. 

Nakon uvodnog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO s 5 
glasova 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 18. 

Nakon uvodnog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO s 5 glasova 
ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području 
prirodnih nepogoda za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 19. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Novska na području Grada Siska u 
2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 20. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća 
nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2021. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 21. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova 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. 
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TOČKA 22. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova 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 23. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska 
 i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 24. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospodina Gorana Grgurača, 
A) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća Bobetko“ i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
B) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Braća Ribar i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
C) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
D) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 22. lipnja i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
E) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Galdovo i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
F) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
G) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Antolčića Komarevo i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
H) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
I)  Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospodina Darka Žaka, utvrđen Prijedlog 
Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktorovac i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 



 8 

 
TOČKA 25. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja 
Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 
Osamnaesta sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska završena je u 10,20 
sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                            PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan       Nenad Vukušić 


