
 

 

 

 

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

       GRAD SISAK  

             GRADSKO VIJEĆE                   

                       p.p. 910 

 

KLASA: 023-05/13-01/18 

URBROJ: 2176/05-02-17-21 

 

Sisak, 27. siječnja 2017. 

 

Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Siska («Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije«,  broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 

13/13), 

 

SAZIVAM 

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana  

3. veljače 2017. godine (petak)  s početkom u 10,00 sati  

u  Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26 

 

  

  Za sjednicu predlažem  sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

2. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik 2017.“, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

3. Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

4. Prijedlog odluke o načinu plaćanja upravnih pristojbi, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

5. Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge 

održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih 

inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje 

prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna za 2015. i 2016. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

 

 



8. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Grada Siska, Rimska 

ulica 26, Sisak za izgradnju vatrogasnog doma u Topolovcu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček  

9. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak iz 

Siska, Rimska 26 za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg bazenskog kompleksa u 

centru Caprag-otvoreni bazeni, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

10. a) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Sisku, 

Predlagatelj: Marko Radanović, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja  

b) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca 

porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku, 

Predlagatelj: Marko Radanović, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja  

 

 

Napomena: Zbog opsežnosti materijala iz točke 3. Prijedlog odluke o otpisu 

nenaplaćenih potraživanja, prilozi: Analitički pregled potraživanja i Izvješće o 

obavljenom godišnjem popisu financijske imovine i obveza, dostavljaju se na CD-u. 
 

 

            Sukladno članku 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska  («Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 

13/13), sjednice Vijeća su javne.  

            Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad 

Vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, 

upotrebljavati mobitele, komentirati, sugerirati, dobacivati i sl.). U suprotnome, 

predsjednik Vijeća će naložiti njihovo udaljavanje sa sjednice. 

            Ukoliko je broj osoba koje prate rad Vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 

predsjednik Vijeća određuje osobe koje mogu pratiti rad Vijeća. 

 

 

Sukladno članku 74. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska  («Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 

13/13), molimo vijećnike da, ako ne mogu prisustvovati sjednici Vijeća, o tome 

obavijeste prvog potpredsjednika Vijeća ili zaposlenike koji obavljaju stručne i 

administrativne poslove Vijeća na brojeve telefona 510 124, 510 170.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                             PRVI POTPREDSJEDNIK 

 

 

                                                                                                     Ivica Rendulić, v.r. 

 

 


