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                                                      ZAPISNIK 

sa 19. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska održane dana 15. veljače 

2021. godine s početkom u 9,00 sati u Gradskoj tržnici Sisak, Sisak, Trg Josipa Mađerića 1, 
prostorija Restorana „Gušti“. 
 
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 – pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i 
komunalni sustav, 

- 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. 
 

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 18. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja, 
2. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava koja su Gradu Sisku dodijeljena Odlukom o    

raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju   
sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020.   

godinu (klasa: 400-06120-02105, urbroj: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020. godine, 
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija, 
5. Prijedlog programa Sisački poduzetnik/ca2021., 
6. Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor 
i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja 
epidemije COVID-19 virusom  te uslijed proglašene katastrofe uzrokovane potresom, 
7. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Sisačko-moslavačke 
županije, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, za rekonstrukciju sklopa Domobranske vojarne 
u Sisku i prenamjenu u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije 
u Sisku, Lađarska ulica 28A, 

8. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska, 
9. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Siska, 

10. Prijedlog oduke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i 
gradskih četvrti na području Grada Siska, 
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu 
Grada Siska, 
12. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Siska u 
području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 
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13. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020. 
godinu, 

14. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2021. godini, 
15. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 
2021. godini u Gradu Sisku, 
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 

 Grada Siska, 
17. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2021. godini, 
18. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića 
Grada Siska, 

19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sisak Novi. 
 
Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA. 

 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, usvojen je zapisnik sa 18. sjednice Odbora za statutarno-
pravna pitanja Grada Siska. 
 

TOČKA 2. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, JEDNOGLASNO, s 5 glasova 

ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava koja su Gradu Sisku dodijeljena 
Odlukom o raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o 
odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2020.  godinu (KLASA: 400-06120-02105, URBROJ: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 
2020. godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 4. 

U uvodnom usmenom izlaganju, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Silvija 
Mužek je rekla da Grad Sisak ima poseban žiro račun na koji se mogu donirati sredstva 
namijenjena za sanaciju šteta od potresa te da je odlukom predstavničkog tijela potrebno 
propisati kriterije za raspodjelu sredstava uplaćenih donacija. 
U otvorenoj raspravi gospodin Darko Žak je upitao koliko je novca donirano na žiro račun? 

Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da je trenutno uplaćeno oko 3 mil. kuna, a koliko 
sredstava bude uplaćeno na račun, toliko će se i potrošiti. 
 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava 
uplaćenih donacija i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 

TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del-Vechio, JEDNOGLASNO s 5 glasova 
ZA, utvrđen je Prijedlog programa Sisački poduzetnik/ca 2021. i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 6. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del-Vechio, JEDNOGLASNO s 5 glasova 
ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za 
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za 
vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom te uslijed proglašene katastrofe uzrokovane 
potresom, uz napomenu svih članova Odbora da se oslobađanje od obveze plaćanja utvrdi i za 

prostore sa „žutom naljepnicom“ i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del-Vechio, JEDNOGLASNO s 5 glasova 

ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Sisačko-
moslavačke županije, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, za rekonstrukciju sklopa 
Domobranske vojarne u Sisku i prenamjenu u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar 

Sisačko-moslavačke županije u Sisku, Lađarska ulica 28A i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 8. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO s 

5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Siska, i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 9. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i 
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 10. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog oduke o izmjeni i dopuni Odluke o 

izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 

Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM, gospodina Darka Žaka, utvrđen je Prijedlog 

odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Siska i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o 
izvršenju plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 13. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne 
zaštite na području Grada Siska za 2020. Godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 14. 

Nakon uvodnog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Marijan Medved je 

upitao da li se Javna vatrogasna postrojba Grada Siska djelomično sama financira? 
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Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da se Javna vatrogasna postrojba 
djelomično sama financira. 
 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Siska u 2021. godini 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 povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti 
vatrogastva u 2021. godini u Gradu Sisku 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 i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe  Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 

 

TOČKA 17. 
Nakon uvodnog izlaganja gospodina Gorana Grgurača te provedene rasprave u kojoj je 
sudjelovao gospodin Nenad Vukušić, vezano uz situaciju sa stanjem škola nakon potresa, o 
čemu je Odbor izvijestio gospodin Goran Grgurač, JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen 
je Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 18. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o načinu i uvjetima 
sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska i proslijeđen Gradskom 

vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 

TOČKA 19. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sisak Novi i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 

 

 
Devetnaesta sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Siska završena je u 9,50 sati. 

 
 

 
ZAPISNIČARKA                                                                            PREDSJEDNIK   
 

 
Nada Vračan       Nenad Vukušić 


	ZAPISNIK

