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GRAD SISAK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Temeljem članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 15. i 83. stavak 1. i 2. Statuta
Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13
- pročišćeni tekst i 14/14), Gradsko vijeće Grada
Siska, je na 13. sjednici održanoj 18. ožujka 2015.
godine, donijelo

STATUTARNU ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska
Članak 1.
U Statutu Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12,
4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 14/14) u člancima 22,
25, 41, 42, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65. i 66. iza riječi »mjesnog odbora« u odgovarajućem
broju i padežu dodaju se riječi »i gradske četvrti« u
odgovarajućem broju i padežu.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
Članak 7.

Članak 2.
U članku 51. točki 8. iza riječi »Frankopanska
ulica« brišu se riječi »i Trg Republike« te se dodaje
zarez i riječi »Trg Republike i javna površina Šetnica
Slavoljuba Slave Striegla.«
U točki 10. iza riječi »Ulica braće Perković« brišu
se riječi »i Hercegovačka ulica« te dodaje zarez i
riječi »Hercegovačka ulica, Neretvanska ulica i Trg
dragovoljaca Domovinskog rata.«
U točki 11. iza riječi »Tomaša Goričanca« brišu se
riječi »i Ulica Božidara Špišića« te dodaje zarez i riječi
»Ulica Božidara Špišića i Ulica Dubravka Pukšeca.«

Ova Statutarna odluka stupa na snagu dan nakon
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/13-01/02
URBROJ: 2176/05-02-15-8
Sisak, 18. ožujka 2015.

U točki 39. iza riječi »Ulica Maka Dizdara« brišu
se riječi »i Ulica Ivane Brlić Mažuranić« te dodaje
zarez i riječi »Ulica Ivane Brlić Mažuranić i Ulica dr.
Svevlada Persoglie.«
U točki 42. iza riječi »Žumberačka ulica« brišu se
riječi »i Kalnička ulica« te dodaje zarez i riječi »Kalnička ulica i Ulica Davorina Pančića.«
Članak 3.
Iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a koji glasi:
»Osnovani mjesni odbori na području Grada Siska
mogu se teritorijalno preustrojiti u gradske četvrti kao
oblike mjesne samouprave.
Gradska četvrt je oblik mjesne samouprave koji
predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu,
a koji je povezan zajedničkim interesima građana.
Gradska četvrt je pravna osoba.«
Članak 4.
Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a koji glasi:
»Odluku o teritorijalnom preustroju osnovanih
mjesnih odbora na području Grada Siska donosi
Gradsko vijeće.«
Članak 5.
U glavi VIII MJESNA SAMOUPRAVA, iza članka
53., u podnaslovu, iza riječi »B TIJELA MJESNOG
ODBORA« dodaju se riječi »I GRADSKE ČETVRTI«.
Iza članka 60. u podnaslovu, iza riječi »C PROGRAMI RADA MJESNIH ODBORA« dodaju se riječi
»I GRADSKIH ČETVRTI«.
Članak 6.
Članak 56. mijenja se i glasi:
»Vijeće gradske četvrti ima, uključujući i predsjednika, 7 članova.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, tri (3) ili pet (5) članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se
prema broju birača na području mjesnog odbora i to:

Broj 9/2015.

Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.

2.
Temeljem članka 65. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 15. i
52. stavka 1. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11,
18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 14/14), Gradsko
vijeće Grada Siska, je na 13. sjednici održanoj 18.
ožujka 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih
odbora na području Grada Siska
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom se utvrđuje teritorijalni preustroj
osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska
te naselja i ulice koje oni obuhvaćaju.
(2) Na području Grada Siska mjesnu samoupravu
čine pet (5) gradskih četvrti i trideset dva (32) mjesna
odbora.
II. GRADSKE ČETVRTI
Članak 2.
Osnovani mjesni odbori se preustrojavaju u sljedeće
gradske četvrti:
1. Gradska četvrt Centar sa sjedištem u Sisku,
Ivana Meštrovića 32 (prostor bivšeg Mjesnog
odbora »22. lipanj«), 44000 Sisak,
2. Gradska četvrt Zeleni brijeg sa sjedištem u
Sisku, Frana Kršinića 19, 44000 Sisak,
3. Gradska četvrt Caprag sa sjedištem u Sisku u
društvenom domu »Eugen Kvaternik«, Lasinjska
ulica bb, 44010 Sisak-Caprag,

-

tri (3) člana u mjesnim odborima do 850 birača

4. Gradska četvrt Sisak Novi sa sjedištem u Sisku,
Josipa Jurja Strossmayera 19, 44000 Sisak,

-

pet (5) članova u mjesnim odborima s 851 i više
birača.«

5. Gradska četvrt Galdovo sa sjedištem u Sisku,
Galdovačka ulica 6, 44000 Sisak.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
Članak 3.

(1) Gradska četvrt Centar obuhvaća ulice i trgove: Trg 22. lipnja, Ulica Jurja Križanića, Ulica Ivana
Meštrovića, Rimska ulica, Ulica Stjepana i Antuna
Radića, Ulica Ante Starčevića, Trg Ljudevita Posavskog, Ulica Matije Gupca, Ulica Franje Lovrića, Ulica
Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ulica Silvija Strahimira
Kranjčevića, Frankopanska ulica, Trg Republike i javna
površina Šetnica Slavoljuba Slave Striegla, Ulica Ive
Rukavine Siđe, Ulica Dubravka Pukšeca, Ulica Matije
Fintića, Desni odvojak Ulice Matije Fintića, Ulica Mije
Goričkog, Ulica Andrije Milčinovića, Ulica Vladimira
Logomerca, Obala Tome Bakača Erdödya, Vatrogasna
ulica, Ulica Savskih žrtava, Ulica Ivana Fistrovića,
Ulica Grge Tuškana, Ulica Josipa Pupačića, Ulica
Ive Vončine, Ulica Andrije Palmovića, Ulica Dobriše
Cesarića, Ulica Vjenceslava Novaka, Ulica Fabijana
Kovača, Ulica Ivana Cankara, Ulica Janka Dujaka, Ulica
Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Tomaša Goričanca,
Ulica Božidara Špišića, Mihanovićeva obala, Ulica
Marka Marulića, Ulica lipa, Ulica Borisa Brnada, Ulica
Olivera Pötzla, Ulica Josipa Runjanina, Trg bana Josipa
Jelačića, Ulica kralja Tomislava, Šetalište Vladimira
Nazora, Trg hrvatskih branitelja, Ulica Ljudevita Gaja,
Ulica Oktavijana Augusta, Trg grada Heidenheima i
Park dr. Franje Tuđmana.
(2) Gradska četvrt Zeleni brijeg obuhvaća ulice:
Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Davorina Pančića,
Ulica Nikole Šipuša, Ulica Davorina Trstenjaka, Ulica
Jurice Kalca, Ulica Mihajla Pupina, Športska ulica, Ulica Nikole Mikca, Ulica Steve Čevapovića Čepe, Ulica
Antuna Cuvaja, Ulica Barice Rapić, Ulica Nikole Tesle,
Ulica biskupa Kvirina, Ulica Vatroslava Jagića, Ulica
kralja Zvonimira, Ulica Marijana Celjaka, Pokupljanska
ulica, Ulica Stjepana Bezuha, Istarska ulica, Ulica nadbiskupa Posilovića, Primorska ulica, Slavonska ulica,
Posavska ulica, Ulica Vlahe Bukovca, Ulica Stanka
Tintora Brke, Ulica Ante Topića Mimare, Podravska
ulica, Ulica Jose Bužana, Ulica Ive Lasića, Splitska
ulica, Ulica Ive Mažara, Ulica Dragutina Radovića, Ulica
Đure Čauševića, Ulica Mije Dobranića, Ulica Stjepana
Rožankovića, Odvojak Ulice Stjepana Rožankovića,
Ulica Berislava Pavičića, Ulica Ive Bakrana, Ulica
Frana Kršinića, Buzetska ulica, Varaždinska ulica,
Trakošćanska ulica, Bitoljska ulica, Ulica Antuna Augustinčića, Ulica Slave Raškaj, Ulica Vanje Radauša,
Zagrebačka ulica, Ulica grada Vukovara, Ulica dr. Ive
Brodarca, Odranska ulica, Ulica Ive Ogulinca, Ulica
Matije Šipraka, Zagorska ulica, Ulica Ive Turkalja,
Odvojak Ulice Ive Turkalja, Ulica grada Dubrovnika,
Ulica Martina Filipića, Ulica Ferde Livadića, Ulica
Štefa Klarića, Celjska ulica, Ulica Lavoslava Ružičke, Turopoljska ulica, Ulica Ljubice Pavičić, Lonjska
ulica, Ulica braće Lačan, Ulica Jandre Čipora, Ulica
Ferde Hefelea, Ulica braće Čulig, Žumberačka ulica
i Kalnička ulica.
(3) Gradska četvrt Caprag obuhvaća ulice i trgove:
Ulica Andrije Hebranga, Ulica kneza Trpimira, Capraška
ulica, Ulica Nine Marakovića, Ulica Otokara Keršovanija, Ulica Pavla Markovca, Ulica Vuje Banjanina,
Ulica Ognjena Price, Ulica Božidara Adžije, Ulica
kneza Domagoja, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica
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hrvatskog narodnog preporoda, Slovenski trg, Ulica
braće Kavurić, Ulica Marijana Cvetkovića, Trg hrvatske državnosti, Ulica kneza Branimira, Školska ulica,
Petrinjska ulica, Lijevi odvojak Petrinjske ulice, Ulica
Vjekoslava Karasa, Ulica Ljube Babića, Ulica Ivana
Zajca, Ulica Miroslava Kraljevića, Kupska ulica, Ulica
Milana Steinera, Ulica Krešimira Baranovića, Lasinjska
ulica, Ulica Ive Tijardovića, Ulica Josipa Račića, Ulica
Vladimira Becića, dio Ulice Ante Kovačića s kućnim
brojem 14, Ulica Ivana Buića, Ulica Mirzeta Kadića,
Ulica Rade Končara, Ulica Kate Pejnović, Ulica Milana
Makanca, Ulica Josipa Kraša, Ulica Maksa Cajnera,
dio Ulice braće Bobetko od kućnog broja 71 do kućnog
broja 85, dio Ulice Capraške poljane-svi kućni brojevi
od kućnog broja 1 do kućnog broja 21 sa svim pripadajućim podoznakama.
(4) Gradska četvrt Sisak Novi obuhvaća ulice
i trgove: Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Perivoj
Viktorovac, Vinogradska ulica, Ulica dr. Ive Pedišića,
Ulica Josipa Severa, Ulica 1. svibnja, Keltska ulica,
Obala Ruđera Boškovića, Lađarska ulica, Ulica dr.
Ive Stipčića, Aleja Vlade Janića Cape, Žitna ulica,
Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Stanka Vraza, Ulica dr.
Svevlada Persoglie, Ulica Hrvatskih domobrana, Trg
Vere Grozaj, Ulica Ivana Šnidaršića, Ulica Hanibala
Lucića, Ulica Petra Hektorovića, Ulica Ive Lovrekovića,
Ulica Petra Svačića, Ulica Eugena Kvaternika, Ulica
Petra Berislavića, Ulica Petra Steinburga, Ulica Žarka
Mihaljevića, Ulica Josipa Prše, Ulica Petra Šubića
Zrinskog, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Odvojak Ulice
Nikole Šubića Zrinskog, Zibelska ulica, Ulica Ivana
Gundulića, Ulica Stipe Kerepa, Ulica Augusta Cesarca,
Ulica Jure Kaštelana, Aleja narodnih heroja, dio Ulice
Ante Kovačića osim kućnog broja 14, Ulica Augusta
Šenoe, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Antuna
Grahovara, Ulica Tina Ujevića, Ulica Drage Gervaisa,
Ulica Mate Lovraka, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Ive
Andrića, Ulica Franca Prešerna, Ulica Vladimira Vidrića,
Ulica Gustava Krkleca, Ulica Andrije Kačića Miošića,
Ulica Marina Držića, Ulica Antuna Branka Šimića, Ulica
Maka Dizdara i Ulica Ivane Brlić Mažuranić.
(5) Gradska četvrt Galdovo obuhvaća ulice: Galdovačka ulica, Radnička ulica, Lijevi odvojak Radničke
ulice, Desni odvojak Radničke ulice, Savska ulica,
Poljska ulica, Ulica Petra Preradovića, Ulica Brezovičkog odreda, Plitvička ulica, Velebitska ulica, Kornatska
ulica, Skradinska ulica, Brijunska ulica, Mljetska ulica,
Lička ulica, Ulica Risnjak, Paklenička ulica, Ulica braće
Perković, Hercegovačka ulica, Neretvanska ulica i Trg
dragovoljaca Domovinskog rata.
III. MJESNI ODBORI
Članak 4.
(1) Osnovani mjesni odbori na području Grada
Siska preustrojavaju se u sljedeće mjesne odbore:
1. Mjesni odbor Suvoj-Lonja sa sjedištem u društvenom domu u Lonji, Lonja bb, 44203 Gušće,
2. Mjesni odbor Madžari-Letovanci sa sjedištem
u društvenom domu u Madžarima, Madžari bb,
44010 Sisak-Caprag.
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(2) Mjesni odbori koji su osnovani na području
Grada Siska, a koji se ne preustrojavaju su:
1. Mjesni odbor »Braća Bobetko« Crnac sa sjedištem u bivšim prostorijama Područne osnovne
škole »Braća Bobetko« Crnac u Crncu bb,
44010 Sisak-Caprag,
2. Mjesni odbor Blinjski Kut sa sjedištem u društvenom domu u Blinjskom Kutu, Blinjski Kut
bb, 44010 Sisak-Caprag,
3. Mjesni odbor Budaševo sa sjedištem u društvenom domu u Budaševu, Trg Josipa Selanca
1, 44202 Topolovac,
4. Mjesni odbor Bukovsko sa sjedištem u društvenom domu u Bukovskom, Bukovsko bb,
44202 Topolovac,
5. Mjesni odbor Capraške Poljane sa sjedištem u
montažnom objektu u Capraškim Poljanama,
Capraške Poljane bb, 44010 Sisak-Caprag,
6. Mjesni odbor Čigoć sa sjedištem u društvenom
domu u Čigoću, Čigoć bb, 44203 Gušće,
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21. Mjesni odbor Prelošćica sa sjedištem u društvenom domu u Prelošćici, Prelošćica bb, 44202
Topolovac,
22. Mjesni odbor Sela sa sjedištem u društvenom
domu u Selima, Sela bb, 44273 Sela,
23. Mjesni odbor Stara Drenčina sa sjedištem u
vatrogasnom domu DVD-a Stara Drenčina,
Stara Drenčina bb, 44000 Sisak,
24. Mjesni odbor Staro Pračno sa sjedištem u
društvenom domu u Starom Pračnu, Staro
Pračno, Treći desni odvojak bb, 44000 Sisak,
25. Mjesni odbor Staro Selo sa sjedištem u prostorijama Osnovne škole Staro Selo, Staro Selo
99, 44010 Sisak-Caprag,
26. Mjesni odbor Stupno sa sjedištem u društvenom
domu u Stupnu, Stupno bb, 44000 Sisak,
27. Mjesni odbor Veliko Svinjičko sa sjedištem u
Područnoj osnovnoj školi Svinjičko u Velikom
Svinjičkom, Veliko Svinjičko bb, 44203 Gušće,

7. Mjesni odbor Greda sa sjedištem u društvenom
dom u Gredi, Greda bb, 44273 Sela,

28. Mjesni odbor Topolovac sa sjedištem u društvenom domu u Topolovcu, Trg hrvatskih
dragovoljaca bb, 44202 Topolovac,

8. Mjesni odbor Gušće sa sjedištem u vatrogasnom
domu DVD-a Gušće, Gušće bb, 44203 Gušće,

29. Mjesni odbor Vurot sa sjedištem u društvenom
domu u Vurotu, Vurot bb, 44000 Sisak,

9. Mjesni odbor Hrastelnica sa sjedištem u društvenom domu u Hrastelnici, Hrastelnica bb,
44000 Sisak,

30. Mjesni odbor Žabno sa sjedištem u društvenom
domu u Žabnu (Spomenkući,) Žabno bb, 44000
Sisak.

10. Mjesni odbor Jazvenik sa sjedištem u društvenom
domu »Češka beseda« u Jazveniku, Jazvenik
bb, 44273 Sela,
11. Mjesni odbor Kratečko sa sjedištem u društvenom domu u Kratečkom, Kratečko bb, 44203
Gušće
12. Mjesni odbor Klobučak sa sjedištem u montažnom objektu u Klobučaku, Klobučak bb,
44010 Sisak-Caprag,
13. Mjesni odbor Komarevo sa sjedištem u društvenom domu u Gornjem Komarevu, Gornje
Komarevo 4, 44010 Sisak-Caprag,
14. Mjesni odbor Lukavec Posavski sa sjedištem
u društvenom domu u Lukavcu Posavskom,
Lukavec Posavski bb, 44203 Gušće,
15. Mjesni odbor Mužilovčica sa sjedištem u društvenom domu u Mužilovčici, Mužilovčica bb,
44203 Gušće,
16. Mjesni odbor Novo Pračno sa sjedištem društvenom domu u Novom Pračnu, Novo Pračno
bb, 44010 Sisak-Caprag,
17. Mjesni odbor Novo Selo sa sjedištem u vatrogasnom domu DVD-a Mladost u Novom Selu,
Novoselska ulica 50, 44010 Sisak-Caprag,
18. Mjesni odbor Novo Selo Palanječko sa sjedištem
u društvenom domu u Novom Selu Palanječkom,
Novo Selo Palanječko bb, 44202 Topolovac,
19. Mjesni odbor Odra sa sjedištem u društvenom
domu u Odri Sisačkoj, Odra Sisačka bb, 44000
Sisak,
20. Mjesni odbor Palanjek sa sjedištem u društvenom
domu u Palanjku, Palanjek bb, 44000 Sisak,

Članak 5.
(1) Mjesni odbor »Braća Bobetko« Crnac obuhvaća područje naselja Crnac osim kućnog broja 71 do
kućnog broja 85 u Ulici Braća Bobetko.
(2) Mjesni odbor Blinjski Kut obuhvaća područje
naselja Blinjski Kut.
(3) Mjesni odbor Budaševo obuhvaća područje
naselja Budaševo.
(4) Mjesni odbor Bukovsko obuhvaća područje
naselja Bukovsko.
(5) Mjesni odbor Capraške Poljane obuhvaća
područje naselja Capraške Poljane osim dijela Ulice
Capraške Poljane - svi kućni brojevi od kućnog broja 1
do kućnog broja 21 sa svim pripadajućim podoznakama.
(6) Mjesni odbor Čigoć obuhvaća područje naselja
Čigoć.
(7) Mjesni odbor Greda obuhvaća područje naselja
Greda.
(8) Mjesni odbor Gušće obuhvaća područje naselja
Gušće.
(9) Mjesni odbor Hrastelnica obuhvaća područje
naselja Hrastelnica.
(10) Mjesni odbor Jazvenik obuhvaća područje
naselja Jazvenik.
(11) Mjesni odbor Kratečko obuhvaća područje
naselja Kratečko.
(12) Mjesni odbor Klobučak obuhvaća područje
naselja Klobučak.
(13) Mjesni odbor Komarevo obuhvaća područje
naselja Donje Komarevo i Gornje Komarevo.
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(14) Mjesni odbor Lukavec Posavski obuhvaća
područje naselja Lukavec Posavski.
(15) Mjesni odbor Madžari-Letovanci obuhvaća
područje naselja Madžari i naselja Letovanci.

KLASA: 026-04/15-01/01
URBROJ: 2176/05-02-15-2
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.

(16) Mjesni odbor Mužilovčica obuhvaća područje
naselja Mužilovčica.
(17) Mjesni odbor Novo Pračno obuhvaća područje
naselja Novo Pračno.
(18) Mjesni odbor Novo Selo obuhvaća područje
naselja Novo Selo.
(19) Mjesni odbor Novo Selo Palanječko obuhvaća
područje naselja Novo selo Palanječko.
(20) Mjesni odbor Odra obuhvaća područje naselja
Odra Sisačka.
(21) Mjesni odbor Palanjek obuhvaća područje
naselja Palanjek.
(22) Mjesni odbor Prelošćica obuhvaća područje
naselja Prelošćica.
(23) Mjesni odbor Sela obuhvaća područje naselja
Sela.
(24) Mjesni odbor Stara Drenčina obuhvaća područje naselja Stara Drenčina.
(25) Mjesni odbor Staro Pračno obuhvaća područje
naselja Staro Pračno.
(26) Mjesni odbor Staro Selo obuhvaća područje
naselja Staro Selo i zaselaka Trnjani i Čakale.
(27) Mjesni odbor Stupno obuhvaća područje
naselja Stupno.
(28) Mjesni odbor Suvoj-Lonja obuhvaća područje
naselja Suvoj i naselja Lonja.
(29) Mjesni odbor Veliko Svinjičko obuhvaća područje naselja Veliko Svinjičko i naselja Malo Svinjičko.
(30) Mjesni odbor Topolovac obuhvaća područje
naselja Topolovac.
(31) Mjesni odbor Vurot obuhvaća područje naselja
Vurot.
(32) Mjesni odbor Žabno obuhvaća područje naselja Žabno.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Mandati članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Siska traju do isteka tekućeg mandata članova
istih vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim
izborima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE

Stranica 105

3.
Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim izborima
(»Narodne novine« broj 144/12) i članka 55. stavak
6. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12,
4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 14/14), Gradsko vijeće
Grada Siska, je na 13. sjednici održanoj 18. ožujka
2015. godine, donijelo
ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih četvrti na području Grada Siska
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom uređuje postupak izbor članova
vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti (u daljnjem
tekstu: vijeće) na području Grada Siska.
(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, koji imaju
rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
(1) Članove vijeća imaju pravo birati građani s
područja mjesnog odbora i gradskih četvrti koji imaju
biračko pravo.
(2) Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim
sustavom.
(3) Za člana vijeća mjesnog odbora i gradske četvrti može biti biran građanin koji ima biračko pravo
i prebivalište na području mjesnog odbora i gradske
četvrti čije se vijeće bira.
(4) Mandat članova vijeća traje četiri godine.
Članak 3.
(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost
njihova glasovanja.
(2) Birač na istim izborima može glasovati samo
jedanput.
(3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
(4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje birača o
njegovom glasačkom opredjeljenju.
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(5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.
(6) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog
glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.
Članak 4.
(1) Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko
vijeće Grada Siska.
(2) Odlukom Gradskog vijeća Grada Siska kojom
se raspisuju izbori određuje se točan dan njihove
provedbe.
(3) Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja
izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Članak 5.
(1) Redovni izbori za članove vijeća održavaju se u
pravilu treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.
(2) Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je
mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku
od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.
(3) Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. trebali
održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, prijevremeni
izbori neće održati.
Članak 6.

(2) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti
član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana
od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje
mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja
pisanog zahtjeva.
(3) Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka
2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje
iz osobnih razloga.
(4) Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata
staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.
(5) Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može
trajati kraće od 6 mjeseci, a počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti člana na
temelju prestanka mirovanja mandata osmog dana od
dostave pisane obavijesti predsjedniku vijeća.
(6) Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća mjesnog
odbora i gradske četvrti koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo
sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana
određen sukladno ovoj Odluci i zakonu.
(7) Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može
se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

(1) Broj članova vijeća mjesnih odbora i gradskih
četvrti utvrđen je Statutom Grada Siska i to:
-

u mjesnom odboru do 850 birača - tri člana

-

u mjesnom odboru s 851 i više birača - pet
članova.

(2) Broj članova vijeća gradske četvrti utvrđen je
Statutom Grada Siska i ima sedam članova.
(3) Broj birača za utvrđivanje broja članova vijeća
iz stavka 1. i 2. ovog članka uzima se prema broju
birača upisanih u registar popisa birača.
Članak 7.
(1) Član vijeća ne može istovremeno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, službenik
ili namještenik u upravnim tijelima Grada Siska.
(2) Osoba koja obavlja neku od nespojivih dužnosti
može se kandidirati za člana vijeća, no ukoliko bude
izabrana za člana vijeća, dužna je pri konstituiranju
vijeća izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana ili
nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem
slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik, u
skladu s odredbama ove Odluke, odnosno odredbama
zakona kojim su uređeni lokalni izbori.
Članak 8.
(1) Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome
obavijestiti predsjednika vijeća u roku od 8 dana od
prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati
protekom tog roka.
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Članak 9.
(1) Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog
četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
presude
4. ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora ili gradske četvrti, danom prestanka
prebivališta
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva sukladno Zakonu o
hrvatskom državljanstvu
6. smrću.
(2) Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način
propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovog članka treba
biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog
održavanja sjednice vijeća.
(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1.
i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članak 10.
(1) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
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liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao
ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je
bila predlagatelj kandidacijske liste.
(2) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s liste s koje je izabran i član kojem je mandat
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke
sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije
zaključen određuju ga dogovorno, a ako ne postignu
dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.
(3) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani
kandidat s liste.
II. KANDIDIRANJE
Članak 11.
(1) Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja.
(2) Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su
političke stranke i birači.
(3) Predlagatelji kandidacijskih lista u pravilu će
poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno
posebnom zakonu.
(4) Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju
sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju
izbora i birači.
(5) Političke stranke utvrđuju i predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća na način propisan
njihovim statutima, odnosno posebnim odlukama
donesenim na temelju statuta.
(6) Kandidacijske liste može predložiti jedna politička
stranka, te dvije ili više političkih stranaka.
Članak 12.
(1) Kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti propisani
broj potpisa u zavisnosti od broja birača na području
mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti i to:
-

do 200 birača - 25 potpisa

-

od 201 do 500 birača - 50 potpisa

-

preko 500 birača - 100 potpisa.

(2) Kad birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po
redu potpisnika kandidacijske liste.
Članak 13.
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(3) U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose
se slijedeći podaci:
-

ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum
rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol
predloženih kandidata

- ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće
osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te
potpis birača.
Članak 14.
(1) Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se
očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili
Povjerenstva.
(2) U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se
navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1
zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
(3) Ako predlagatelj predloži više kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi
samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u
vijeće.
(4) Ako predlagatelj predloži manje kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima,
kandidacijska lista nije pravovaljana.
(5) Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je,
odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.
(6) Ako su političke stranke registrirale skraćeni
naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
(7) Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin
naziv je »Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog
odbora __________(naziv mjesnog odbora)«, odnosno
»Kandidacijska lista gradske četvrti ____________
(naziv gradske četvrti)«.
(8) Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi
kandidat na listi.
(9) Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata,
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni
identifikacijski broj (OIB) i spol.
Članak 15.
(1) Kandidacijske liste moraju prispjeti Povjerenstvu
u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora.
(2) Povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih
lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno zakonu
koji propisuje lokalne izbore i ovoj Odluci.

(1) Kandidacijske liste podnose se na obracima čiji
sadržaj i oblik propisuje Povjerenstvo za izbore članova/
članica vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada
Siska - nastavno: Povjerenstvo, obvezatnim uputama.

(3) Ako Povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista
nije podnesena u skladu s ovom Odlukom, pozvat
će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do
isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.

(2) Prijedlozi kandidacijskih lista sastavljeni u
skladu s uvjetima i na način propisan ovom Odlukom,
dostavljaju se Povjerenstvu.

(4) Povjerenstvo može podnositelju kandidacijske
liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako
rok za kandidiranje ističe za manje od 48 sati.
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Članak 16.

(1) Povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih
kandidacijskih lista u skladu s odredbama zakona koji
propisuje lokalne izbore.
(2) Pravovaljane kandidacijske liste Povjerenstvo
će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.
Članak 17.
(1) Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o
svim pravovaljanim kandidacijskim listama. Zbirnu listu
sastavlja Povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost
svih kandidacijskih lista.
(2) Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske
liste, te ime i prezime nositelja svake liste.
(3) Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema
abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno
koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema
abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske
liste grupe birača.
(4) Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema
nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.
Članak 18.
Povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka
za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči mjesnog
odbora i gradske četvrti za čije se vijeće izbori provode
i na internetskim stranicama Grada Siska - nastavno:
Grada, sve pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu
listu za izbor članova vijeća.
Članak 19.
(1) Političke stranke koje su predložile prihvaćene
kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na
temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati
nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane
Povjerenstva.
(2) Za »Kandidacijsku listu grupe birača« odluku
o odustajanju donosi nositelj liste.
(3) Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovog članka.
(4) Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti
i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s
imenima svih objavljenih kandidata.
(5) U slučaju odustanka jednog ili više kandidata
s kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje,
Povjerenstvo će pozvati podnositelja liste da u roku
od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje
predloži drugog kandidata ili kandidate.
Članak 20.
(1) Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor
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u isto vijeće, Povjerenstvo će pozvati tog kandidata
da se najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za
kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.
(2) Povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s
koje je kandidat iz stavka 1. ovog članka odustao da
listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.
(3) Ako predlagatelj iz stavka 2. ovog članka ne
dopuni listu, Povjerenstvo postupit će u skladu s
odredbom članka 16. ove Odluke.
Članak 21.
(1) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi
umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste,
politička stranka, odnosno dvije ili više političkih
stranaka koje su predložile kandidata i podnositelja
kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega
predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, u
postupku kandidiranja propisanih ovom Odlukom, sve
do 10 dana prije dana održavanja izbora.
(2) Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska
lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed
ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji
je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.
(3) Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će
se dopuniti na način utvrđen stavkom 2. ovog članka, a
nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden
na kandidacijskoj listi.
(4) Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom
sukladno stavcima 2. i 3. ovog članka objavljuje se
na oglasnoj ploči mjesnog odbora, odnosno gradske
četvrti za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Grada u roku od 24 sata od izvršene
dopune kandidacijske liste.
(5) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana
održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se
pravovaljanom.
III. IZBORNA PROMIDŽBA
Članak 22.
(1) Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe u svrhu javnog
predstavljanja i obrazlaganja svojih izbornih programa
biračima.
(2) Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke,
odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni
na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi.
(3) Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na
izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.
(4) Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih
lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
IV. IZBORNA ŠUTNJA
Članak 23.
(1) Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora
u devetnaest sati.

Broj 9/2015.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

(2) Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno
predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu
kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih
rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih
rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne
promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

(2) Ista izborna tijela provode redovne i prijevremene izbore.
(3) Članovi Povjerenstva i biračkih odbora imaju
pravo na naknadu za svoj rad.
(4) Odluku o visini naknade za članove Povjerenstva
donosi gradonačelnik, a za članove biračkih odbora
Povjerenstvo.

V. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 24.
(1) Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada
Siska.
(2) Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim
sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora
ili gradske četvrti čini jednu izbornu jedinicu.
(3) Svi birači koji imaju prebivalište na području
mjesnog odbora ili gradske četvrti i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve
članove vijeća.
Članak 25.
(1) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću
imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih
glasova birača.
(2) Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake
kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan
broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s
brojevima od 1 do zaključno, broja koliko se članova
vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.
(3) Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću
osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano
najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko
se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki
broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih
rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata
koliko se članova vijeća bira.
(4) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može
utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila mjesto
u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više
glasova.
(5) Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova
te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u
vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.
(6) Ako su dvije ili više lista iz stavka 5. ovog članka,
ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća
povećat će se, te u tom slučaju broj članova vijeća
može biti paran.
Članak 26.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati
od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.
VI. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 27.
(1) Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su
Povjerenstvo i birački odbori.
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Članak 28.
(1) Povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
(2) Stalni sastav Povjerenstva čine predsjednik,
potpredsjednik i četiri člana - nastavno: članovi stalnog sastava.
(3) Stalni i prošireni sastav Povjerenstva imenuje
gradonačelnik.
(4) Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava
Povjerenstva moraju biti diplomirani pravnici, odnosno
magistri pravne struke.
(5) Prošireni sastav Povjerenstva čine tri predstavnika
većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka
i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih
političkih stranaka, a određuju se u roku od 8 dana
od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
(6) Odnos ukupnog broja članova proširenog sastava
unutar grupacije stranaka određuje se sukladno omjeru
u kojem pojedina stranka sudjeluje u Gradskom vijeću.
(7) Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti
o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu
Povjerenstva, njihov raspored odredit će članovi stalnog sastava ždrijebom na način da će predstavnike
stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude
zastupljena u Povjerenstvu s obzirom na ukupni broj
svojih predstavnika.
(8) Potpredsjednik Povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti
sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi Povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
(9) Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog
sastava Povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode. Članovi proširenog sastava Povjerenstva ne smiju
biti kandidati na izborima koje provode.
Članak 29.
(1) Povjerenstvo mora se imenovati odmah po
stupanju na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
(2) Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana
prije dana održavanja izbora.
Članak 30.
Povjerenstvo:
-

izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi
izbora za članove vijeća

-

obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora

-

ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju
kandidature za članove vijeća
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-

na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu
listu svih kandidacijskih lista za izbor članova
vijeća

-

određuje biračka mjesta

-

nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima

-

nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbore
za članove vijeća

-

prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove
vijeća

-

objavljuje rezultate izbora za članove vijeća

-

određuje članove stručnog tima za obavljanje
administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade stručnog tima prema kriterijima
vrednovanja rada

-

obavlja i druge poslove određene zakonom o
lokalnim izborima i ovom Odlukom.
Članak 31.

(1) Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik
i osam članova.
(2) Četiri člana biračkog odbora određuje većinska
politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri
člana oporbena politička stranka, odnosno političke
stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog
vijeća Grada Siska.
(3) Odnos ukupnog broja članova biračkih odbora
unutar grupacije stranaka određuje se sukladno omjeru
u kojem pojedina stranka sudjeluje u Gradskom vijeću
Grada Siska.
(4) Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti
o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore,
njihov raspored odredit će Povjerenstvo ždrijebom
na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti
da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem
mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupan
broj svojih predstavnika.
(5) Političke stranke dužne su odrediti članove
pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
Povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne
prispiju Povjerenstvu u zadanom roku, Povjerenstvo
samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
(6) Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog
odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne
smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
(7) Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava
i dužnosti.
VII. PROVEDBA IZBORA
Članak 32.
(1) Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se
na biračkim mjestima na području mjesnog odbora,
odnosno gradske četvrti.
(2) Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem.
Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje
redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
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(3) Povjerenstvo određuje biračka mjesta na svom
području. Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije
15 dana prije dana održavanja izbora.
(4) Objava biračkih mjesta obavlja se u obliku
oglasa (plakat) na mjestima uobičajenog oglašavanja
u mjesnom odboru i gradskoj četvrti kao i na internetskoj stranici Grada.
(5) Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se na način da se glasovanje
bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom
za glasovanje. Svako biračko mjesto ima redni broj.
(6) Na svakom biračkom mjestu prostorija za
glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se
osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji
ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
Članak 33.
(1) Pravo promatrati izborni postupak, provedbu
izbora te rad izbornih tijela imaju:
-

promatrači političkih stranaka registrirani u
Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu

-

promatrači birača koji su predložili kandidacijsku
listu birača

-

promatrači nevladinih udruga registriranih u
Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje
na području neovisnog promatranja izbornih
postupaka i/ili promicanju ljudskih i građanskih
prava

-

promatrači međunarodnih organizacija koje
djeluju u Republici Hrvatskoj.

(2) Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje
cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje,
rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.
Članak 34.
Povjerenstvo daje obvezatne upute za provedbu
izbora u pisanom obliku, a objavljuje ih na oglasnoj
ploči Grada i na internetskim stranicama Grada.
VIII. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA
GLASOVANJA
Članak 35.
(1) Glasački listić sadrži:
-

naziv liste

-

ime i prezime nositelja liste

-

naputak o načinu glasovanja

-

serijski broj listića.

(2) Kandidacijske liste mjesnih odbora, odnosno
gradskih četvrti navode se na glasačkom listiću onim
redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih
lista mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti.
(3) Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.
Članak 36.
(1) Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene
na glasačkom listiću.
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(2) Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste
za koju se glasuje.
Članak 37.
(1) Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
(2) Nevažeći glasački listić je:
1. neispunjeni glasački listić
2. glasački listić popunjen na način da se ne može
sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku
listu birač glasovao
3. glasački listić na kojem je birač glasovao za
dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 38.
(1) Glasovanje traje neprekidno od sedam do
devetnaest sati.
(2) Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati,
a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom
mjestu mora se omogućiti glasovanje.
Članak 39.
(1) Birački odbor izravno provodi glasovanje na
biračkom mjestu te osigurava pravilnost i tajnost
glasovanja.
(2) U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom
mjestu moraju biti stalno prisutni predsjednik biračkog
odbora ili njegov zamjenik, te najmanje četiri člana
biračkog odbora.
(3) Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten
osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme
glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.
(4) Ako je nužno radi očuvanja reda i mira, te radi
nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog
odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.
(5) Nitko, osim pripadnika policije, na poziv predsjednika biračkog odbora ne smije doći na biračko
mjesto naoružan.
Članak 40.
(1) Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni
član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju
utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u izvadak iz
popisa birača za dotično biračko mjesto.
(2) Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom
ispravom, sukladno posebnim zakonima.
(3) Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni
član neće mu dopustiti glasovanje, osim ako birač
svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu dokaže
potvrdom nadležnog državnog tijela.
(4) Potvrdu iz stavka 3. ovog članka birač je dužan
predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka
iz popisa birača za to biračko mjesto.
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Članak 41.
(1) Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču predaje
glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje
ga na mjesto glasovanja.
(2) Član biračkog odbora dužan je voditi računa o
tome da se onemogući uvid u serijski broj listića koji
se predaje biraču.
(3) Na biračkom mjestu glasački listići moraju
biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema
dolje da se ne vidi serijski broj listića.
(4) Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog
toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom
koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi
zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
(5) Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto može o tome obavijestiti Povjerenstvo najranije
3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor
na dan održavanja izbora.
(6) Povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za
glasovanje izvan biračkog mjesta predaje nadležnim
biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.
(7) Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje
dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u
mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći
pri tome računa o tajnosti glasovanja.
(8) Na način ostvarivanja biračkog prava birača
koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta onemogućena pristupačnost biračkom mjestu,
primjenjuju se odredbe ovog članka.
(9) Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik
o radu biračkog odbora poimenično navesti glasovanje
birača u smislu stavka 4., 5. i 8. ovog članka.
Članak 42.
(1) Po završenom glasovanju birački će odbor
najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i
staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.
(2) Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj
birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu prema
izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela.
(3) Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali,
birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.
(4) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića
utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača
koji su glasovali, vrijedi rezultat po glasačkim listićima.
(5) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića
utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača
koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava Povjerenstvo.
(6) Povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i
imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na
tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana
od dana prvog glasovanja.
(7) Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u
roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.
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Članak 43.
(1) Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na
biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:
- broj birača upisan u izvadak iz popisa birača
i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog
tijela (biračko tijelo),
- broj birača koji su pristupili glasovanju prema
izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,
- broj birača koji su glasovali izvan biračkog
mjesta,
- broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu
uz pomoć druge osobe,
- koliko je ukupno birača glasovalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska
lista,
- broj nevažećih glasačkih listića.
(2) U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve
druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.
(3) Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati
pisane primjedbe na zapisnik.
(4) Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
(5) Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka
u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i
razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.
Članak 44.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački
odbor dostavlja Povjerenstvu najkasnije u roku od 12
sati od zatvaranja biračkog mjesta.
Članak 45.
(1) O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik.
(2) Zapisnik obavezno sadrži:
- broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača
i priloženim potvrdama za glasovanje,
- broj birača koji su glasovali,
- broj nevažećih glasačkih listića,
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska
lista.
(3) Svaki član Povjerenstva može dati primjedbe
na zapisnik.
(4) Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
(5) Ako član Povjerenstva odbije potpisati zapisnik,
o tome će se u zapisniku sastaviti službena bilješka
u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i
razlozi odbijanja, ako ih član Povjerenstva navede.
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koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske
liste koji su izabrani za članove vijeća.
(2) Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na
oglasnoj ploči mjesnih odbora i gradskih četvrti za
čija se vijeća izbori provode te na internetskim stranicama Grada.
-

IX. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 48.
(1) Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća
osiguravaju se u proračunu Grada.
(2) Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim
odborima, odnosno gradskim četvrtima raspolaže
Povjerenstvo.
(3) Povjerenstvo je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu odgovarajućih sredstava
izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu
obavljanja administrativnih i stručnih poslova.
(4) Povjerenstvo će objavit cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja u roku
30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.
(5) Pod objavom u smislu prethodnog stavka podrazumijeva se objava na internetskim stranicama
Grada Siska.
X. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 49.
(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili postupku izbora za članove vijeća mogu
podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste
birača, najmanje 25 birača ili najmanje 5% birača s
područja mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti za
čije se vijeće provode izbori.
(2) Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih
stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad
ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke
stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima
smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 46.
Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje Povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima.

Članak 50.
(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnosi se Povjerenstvu.
(2) Prigovor iz stavka 1. ovog članka se podnosi
u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je
izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
(3) Povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad je dostavljen
prigovor, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni
materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 47.
(1) Kad Povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja
za članove vijeća bez odgode će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora i gradskih četvrti,
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

Članak 51.
(1) Ako Povjerenstvo, rješavajući o prigovoru
utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale
ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će
radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora
omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani,
te radnje ponove.
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(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak
glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati
na rezultat izbora, Povjerenstvo poništit će izbor i
odredit će rok u kojem će se izbor ponoviti.
Članak 52.
(1) Protiv rješenja Povjerenstva podnositelj prigovora
koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe
Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.
(2) Žalba se podnosi putem Povjerenstva u roku od
48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.
(3) Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj
županiji će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana
primitka žalbe.
Članak 53.
Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog
prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su
propisane ovom Odlukom.
Članak 54.
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama
ove Odluke ne plaćaju se upravne pristojbe.
X. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
Članak 55.
(1) Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.
(2) Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat
će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih
rezultata izbora.
(3) Ako se vijeće ne konstituira na prvoj sjednici,
ovlašteni sazivač će sazvati novu konstituirajuću
sjednicu u roku od 30 dana od dana kad je prethodna
sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu
konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
(4) Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda ovlašteni sazivač.
(5) Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.
(6) Predsjednik vijeća bira se tajnim glasovanjem.
(7) Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavka
2. i 3. ovog članka, raspisat će se novi izbori.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 56.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 24/10).
Članak 57.
Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom,
primjenjuju se odredbe Zakona kojim su regulirani
lokalni izbori.
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Članak 58.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 026-01/15-01/01
URBROJ: 2176/05-02-15-2
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.

4.
Temeljem članka 55. stavka 4. Statuta Grada Siska
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni
tekst i 14/14), Gradsko vijeće Grada Siska, je na 13.
sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora i gradskih četvrti na području
Grada Siska
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća
mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada
Siska, kako slijedi:
1. Mjesni odbor »Braća Bobetko« Crnac
2. Mjesni odbor Blinjski Kut
3. Mjesni odbor Budaševo
4. Mjesni odbor Bukovsko
5. Mjesni odbor Capraške Poljane
6. Mjesni odbor Čigoć
7. Mjesni odbor Greda
8. Mjesni odbor Gušće
9. Mjesni odbor Hrastelnica
10. Mjesni odbor Jazvenik
11. Mjesni odbor Kratečko
12. Mjesni odbor Klobučak
13. Mjesni odbor Komarevo
14. Mjesni odbor Lukavec Posavski
15. Mjesni odbor Madžari-Letovanci
16. Mjesni odbor Mužilovčica
17. Mjesni odbor Novo Pračno
18. Mjesni odbor Novo Selo
19. Mjesni odbor Novo Selo Palanječko
20. Mjesni odbor Odra
21. Mjesni odbor Palanjek
22. Mjesni odbor Prelošćica
23. Mjesni odbor Sela
24. Mjesni odbor Stara Drenčina
25. Mjesni odbor Staro Pračno
26. Mjesni odbor Staro Selo
27. Mjesni odbor Stupno
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28. Mjesni odbor Suvoj-Lonja
29. Mjesni odbor Veliko Svinjičko
30. Mjesni odbor Topolovac
31. Mjesni odbor Vurot
32. Mjesni odbor Žabno
33. Gradska četvrt Caprag
34. Gradska četvrt Centar
35. Gradska četvrt Galdovo
36. Gradska četvrt Sisak Novi
37. Gradska četvrt Zeleni brijeg.
Članak 2.
Broj članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti iz članka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:
-

za vijeća mjesnih odbora određuju se (3) tri
člana osim za Vijeće Mjesnog odbora Budaševo

-

za Vijeće Mjesnog odbora Budaševo određuje
se (5) pet članova

-

za vijeća gradskih četvrti određuje se (7) sedam
članova.
Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17.
svibnja 2015. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«, a bit će objavljena i na web stranicama
Grada Siska, na oglasnoj ploči u sjedištu Grada Siska,
na oglasnim pločama osnovanih mjesnih odbora na
području Grada Siska i u programu lokalnog radia.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 026-01/15-01/02
URBROJ: 2176/05-02-15-2
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.

5.
Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu
i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine«, broj 125/11) i članka 15. Statuta Grada Siska
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni
tekst i 14/14), Gradsko vijeće Grada Siska, je na 15.
sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Siska
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Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 4/12) u članku 5. stavak
1. mijenja se i glasi:
». Javni natječaj objavljuje se na Internet stranici
Grada te ističe na oglasnoj ploči u sjedištu Grada
Siska, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se u
dnevnom ili tjednom tisku.«
U članku 5. stavku 2. riječi »Odluka o raspisivanju
natječaja i davanju u zakup poslovnog prostora« zamjenjuju se riječima: »Javni natječaj za prikupljanje
ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Siska«.
Članak 2.
U članku 8. stavku 5. riječi »u dnevnom ili tjednom
tisku« zamjenjuju se riječima »na Internet stranici
Grada Siska«.
Članak 3.
U članku 14. iza stavka 2. dodaju se novi stavci
3. i 4. koji glase:
»Prije potpisa Ugovora o zakupu, zakupnik je
obvezan kao sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine
dostaviti bjanko zadužnicu izdanu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene jednogodišnje zakupnine
s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu po
javnom bilježniku u slučaju kad je godišnja zakupnina
s porezom na dodanu vrijednost ugovorena u iznosu
od 30.000,00 kn ili više.
U slučaju da zakupnik ima u zakupu više poslovnih prostora čija sveukupna ugovorena zakupnina s
porezom na dodanu vrijednost iznosi 30.000,00 kn ili
više, zakupnik je obvezan dostaviti bjanko zadužnicu
izdanu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu
vrijednost, solemniziranu po javnom bilježniku, za
svaki sklopljeni ugovor o zakupu poslovnog prostora
pojedinačno, neovisno o vremenu sklapanja ili za
sve sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora
zajedno.«
Članak 4.
Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a. koji glasi:
»Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u
svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.
Upravni odjel nadležan za poslove gospodarenja
poslovnim prostorima obavlja nadzor namjenskog
korištenja poslovnog prostora od strane zakupnika«.
Članak 5.
U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Zakupnik ne smije useliti u poslovni prostor prije
sklapanja ugovora, dostave sredstava osiguranja
plaćanja iz članka 14. stavka 3. i 4. ove Odluke i potpisivanja zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.«
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 372-01/15-01/08
URBROJ: 2176/05-02-15-2
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.

6.
Temeljem članka 15. Statuta Grada Siska (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09,
16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i
14/14), Gradsko vijeće Grada Siska, je na 13. sjednici
održanoj 18. ožujka 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o prodaji
gradskih stanova
Članak 1.
U Odluci o prodaji gradskih stanova (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09 i
25/09) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: »Ako
zaštićeni najmoprimac prihvati ponudu s njim će se
zaključiti kupoprodajni ugovor sukladno ovoj Odluci
u roku od 30 dana od prihvata ponude«.
Članak 2.
U članku 8. stavku 3. iza riječi: »jednokratno« dodaju se riječi: »ili u mjesečnim obrocima, na vrijeme ne
dulje od 10 godina, uz nepromjenjivu kamatnu stopu
od 4% godišnje.«
U članku 8. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»U slučaju obročnog plaćanja kupoprodajne cijene
stana, na stanu će se uknjižiti založno pravo (hipoteka) za iznos kupoprodajne cijene stana i kamata za
korist Grada Siska.
Ako kupac kod obročne otplate kupoprodajne cijene
stana kasni s tri uzastopne rate prodavatelj će odrediti
rok od osam dana za uplatu zaostalih rata, a u slučaju
neplaćanja ispunjeni su uvjeti za raskid ugovora.«
Članak 3.
U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»U slučaju jednokratnog plaćanja kupoprodajne
cijene stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini
od 10% od kupoprodajne cijene stana.«
Članak 4.
U članku 10. stavku 1. riječi: »u javnim glasilima«
brišu se, a iza riječi: »Grada Siska« dodaju se zarez
i riječi: »a obavijest o objavljenom natječaju objavit
će se u javnim glasilima«.
Članak 5.
U članku 18. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavci
3. i 4. postaju stavci 2. i 3.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 371-03/09-01/12
URBROJ: 2176/05-02-15-4
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.

7.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13)
i članka 15. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11,
18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 14/14), Gradsko
vijeće Grada Siska, je na 13. sjednici održanoj 18.
ožujka 2015. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Grada Siska za 2014.
godinu
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Grada Siska za 2014. godinu.
II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2014.
godinu koje je dostavilo Gospodarenje otpadom
Sisak d.o.o.
III.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
će biti dostavljeno Sisačko-moslavačkoj županiji.
IV.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u »Službenom
glasniku Sisačko-moslavačke županije« i na mrežnim
stranicama Grada Siska.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/15-01/06
URBROJ: 2176/05-02-15-6
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.
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8.
Temeljem članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj
15/15), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 15/15)
i članka 15. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11,
18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 14/14), Gradsko
vijeće Grada Siska, je na 13. sjednici održanoj 18.
ožujka 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u
Gradu Sisku u 2015. godini
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način financiranja
decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu Grada
Siska u 2015. godini, vrste financiranih rashoda, te
kriteriji i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola u okvirima planiranih
sredstava.
Članak 2.
U Proračunu Grada Siska u 2015. godini osiguravaju
se sredstva za materijalne, financijske rashode, te
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za sljedeće
osnovne škole na području Grada Siska (u daljnjem
tekstu: osnovne škole):
1. Osnovna škola »Braća Bobetko«
2. Osnovna škola Braća Ribar
3. Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće
4. Osnovna škola 22. lipnja
5. Osnovna škola Galdovo
6. Osnovna škola Ivana Kukuljevića
7. Osnovna škola Komarevo
8. Osnovna škola Sela
9. Osnovna škola Viktorovac.
II. VRSTE RASHODA
Članak 3.
Sustavom Gradske riznice svi prihodi i rashodi
proračunskih korisnika - osnovnih škola planiraju se i
izvršavaju kroz Proračun Grada Siska. Svi proračunski
korisnici - osnovne škole su međusobno programski
umreženi s Gradom i dio su sustava Gradske rizni-
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ce. Od decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
za ostvarivanje minimalnog financijskog standarda
osnovnih škola u Proračunu Grada Siska se osiguravaju sredstva za:
-

materijalno financijske rashode,

-

rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja,

-

rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Članak 4.

Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola
obuhvaćaju materijalne rashode u okviru minimalnog
financijskog standarda nužnog za nesmetano funkcioniranje škola i realizaciju nastavnog plana i programa
osnovnoškolskog obrazovanja.
Materijalne rashode čine rashodi za energiju, prijevoz učenika i opći rashodi.
Rashodi za energiju obuhvaćaju energente za
zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole.
Rashodi za prijevoz učenika obuhvaćaju prijevoz
učenika osnovnih škola Grada Siska, sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Opći rashodi obuhvaćaju rashode za materijal, usluge i komunikaciju, naknade zaposlenima, financijske
rashode i ostale nespomenute rashode poslovanja.
Ekonomska klasifikacija materijalnih i financijskih
rashoda, sukladno Računskom planu za proračunsko
računovodstvo, obuhvaća skupinu 32 - Materijalni
rashodi i skupinu 34 - Financijski rashodi, te iznimno
skupinu 38 - kapitalne pomoći, zbog nužnosti provedbe
programa energetske učinkovitosti s ciljem uštede
energije u osnovnim školama Grada.
Sredstva za ovu vrstu rashoda, kojima se osigurava
minimalni financijski standard osnovnih škola, a čija je
visina utvrđena mjerilima i kriterijima iz ove Odluke,
mogu se koristiti isključivo za financiranje materijalno
financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji)
nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih
potreba osnovnoškolskog obrazovanja.
Za materijalno financijske rashode predviđen je
iznos od 6.494.704 kuna.
Članak 5.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja, sukladno Računskom
planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na
odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja.
Tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća materijal, dijelove i usluge manjih i hitnih zahvata u svim
osnovnim školama, te konkretne zahvate koji se
procjenjuju prioritetnima temeljem provjere stanja i
rješenja inspekcija o uklanjanju utvrđenih nedostataka.
Za tekuće i investicijsko održavanje predviđen je
iznos od 546.113 kuna.
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Članak 6.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, sukladno
Računskom planu za proračunsko računovodstvo,
odnose se na skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 - Rashodi
za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Kontinuiranim praćenjem stanja prostora i opreme
u osnovnoškolskim građevinama utvrđuju se i provode
prioritetni zahvati u 2015. godini: završetak gradnje
Područne škole Žabno i rekonstrukcija sanitarnih
čvorova u Osnovnoj školi 22. lipnja.
Za ovu vrstu rashoda predviđen je iznos od
1.261.849 kuna.
III. KRITERIJI I MJERILA				
Članak 7.
Kriterij za financiranje troškova energije je stvarni
trošak sukladan dosadašnjoj potrošnji i planiranoj
uštedi kroz projekt energetske učinkovitosti.
Škola je dužna planirati, pravovremeno naručivati,
te voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata
po vrstama. O nastupanju nepredviđenih okolnosti
zbog kojih bi potrošnja energenata prešla planirane
veličine, škola je dužna na vrijeme izvijestiti nadležni
upravni odjel.
Članak 8.
Rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola sukladni
su stvarnom trošku i kriterijima propisanima člankom
69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi i stvarnom trošku, a obavljaju se temeljem Ugovora između Grada Siska i Auto prometa Sisak d.o.o..
Ukupan trošak prijevoza predstavlja zbroj umnoška
broja učenika koji koriste redovne linije autobusa i
cijene karata redovnog prijevoza, te umnoška broja
prijeđenih kilometara, utvrđene cijene po kilometru i
broja radnih dana.
Grad Sisak provodi postupak javne nabave usluge
prijevoza učenika, a sredstva za troškove prijevoza
učenika osnovnih škola doznačuju se prijevozniku
prema Ugovoru, odnosno ispostavljenom računu.
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Kriteriji i mjerila za utvrđivanje raspodjele sredstava
unutar rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja su dijelom opseg djelatnosti,
a dijelom utvrđene stvarne potrebe pojedinih škola za
nužnim zahvatima.
Članak 11.
Kriteriji i mjerila za utvrđivanje raspodjele sredstava
unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su
višegodišnje praćenje stanja osnovnoškolskih građevina, iskazanih potreba škola i procijenjenih prioriteta.
Škola je dužna provesti sve radnje nužne za ugovaranje i realizaciju odobrenih i utvrđenih zahvata na
osnovnoškolskim građevinama sukladno Programu
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2015. godini
i Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
u osnovnim školama Grada Siska u 2015. godini.
O izvedenim radovima škola je dužna dostaviti
detaljna izvješća najmanje polugodišnje, odnosno po
završetku predmetnih radova.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje
i civilno društvo Grada Siska obavljat će raspodjelu
sredstava sukladno obvezama, utvrđenom načinu,
dinamici i prioritetima, te pratiti njihovo namjensko
trošenje.
Sva će se plaćanja i doznačivanja planiranih sredstava vršiti kroz sustav Gradske riznice po dostavi
zahtjeva škole za plaćanjem računa direktno dobavljačima roba i usluga.
				
Članak 13.
Osnovne škole dužne su planirati i namjenski
raspodjeljivati planirana sredstva pridržavajući se
mjesečnog, odnosno godišnjeg iznosa planiranih
sredstava sukladno mjerilima i kriterijima za obračun
u ovoj Odluci.

Članak 9.
Kriteriji i mjerila za financiranje općih materijalnih
troškova škola su broj učenika, broj razrednih odjela,
broj osnovnih škola i broj područnih škola, a mjerila su
mjesečne, odnosno godišnje cijene određene prema
sljedećim elementima, i to:
-

po učeniku 52 kune mjesečno,

-

po razrednom odjelu 100 kuna mjesečno,

-

po osnovnoj školi 1.575 kuna mjesečno,

-

po područnoj školi 225 kuna mjesečno.

Unutar općih troškova raspodjela po pojedinim vrstama rashoda određuje se prema stvarnim potrebama
škole sukladno planiranim iznosima unutar financijskih
planova škola.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-02/15-01/01
URBROJ: 2176/05-02-15-2
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.
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Članak 5.

9.
Temeljem članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za 2015. godinu (»Narodne
novine«, broj 15/15), odredbi Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 15/15) i članka
15. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12,
4/13, 6 /13 - pročišćeni tekst i 14/14), Gradsko vijeće
Grada Siska, je na 13. sjednici održanoj 18. ožujka
2015. godine, donijelo
ODLUKU
o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje redovite djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska
u 2015. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski
standardi za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u
2015. godini (u daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba).
Članak 2.
Grad Sisak je osnivač te financira Vatrogasnu
postrojbu i osigurava sredstva rashoda za zaposlene, te sredstva za materijalne i financijske rashode
u 2015. godini.
Članak 3.
Minimalni financijski standard za Vatrogasnu postrojbu utvrđen je Odlukom o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini
(»Narodne novine«, broj 15/15).
Minimalni financijski standard za Vatrogasnu postrojbu utvrđen je u iznosu od 5.785.453,00 kuna.
Članak 4.
Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2015. godini za Vatrogasnu postrojbu utvrđen je
iznosu od 5.206.908,00 kuna.
Rashodi za zaposlene Vatrogasne postrojbe su:
plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće.
Minimalni financijski standard materijalnih rashoda
u 2015. godini za Vatrogasnu postrojbu utvrđen je u
iznosu od 578.545,00 kuna.
Materijalni rashodi Vatrogasne postrojbe su: naknade
troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju,
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza,
tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
obvezni preventivni i zdravstveni pregledi i računalne
usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja,
ostali financijski rashodi - bankarske usluge i usluge
platnog prometa, zatezne kamate).

Minimalni financijski standard u iznosu od
5.785.453,00 kuna čini osnovicu za izračun pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije Grada Siska
u 2015. godini, a sukladno članku 45.a Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97,
33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14).
Članak 6.
Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači
ostvaruju iz dodanog udjela u porezu po stopi od 1,0%,
a sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ukoliko osnivači iz dodanog udjela u porezu na
dohodak ne osiguravaju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva,
razliku sredstava iz članka 3. i 4. ove Odluke ostvaruje s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2015. godinu.
Utvrđuje se da Grad Sisak ostvaruje prihod iz
dodanog udjela u porezu na dohodak u iznosu od
1.487.273,00 kune, a prihod u iznosu od 4.298.180,00
kuna ostvarit će s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.
Kontrolu ostvarivanja ovih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršenja rashoda obavlja
Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Članak 7.
Vatrogasna postrojba dužna je sredstva iz članka
4. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.
Nadzor namjenskog korištenja sredstava utvrđenih
ovom Odlukom obavlja Upravni odjel upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska.
Članak 8.
Grad Sisak je u svom proračunu planira sredstva
za financiranje decentraliziranih funkcija za Vatrogasnu postrojbu.
Grad Sisak dužan je uskladiti dinamiku financiranja
decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja
prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom
proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.
Članak 9.
Upravni odjel za proračun i financije Grada Siska,
dužan je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje,
dostaviti izvještaj za razdoblje od 1. siječanj do 31.
prosinca 2015. godine najkasnije do 31. ožujka 2016.
godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac
1) i JVP - financiranje izvan minimalnog standarda
(Obrazac 2) sukladno članku 11. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 15/15).
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
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KLASA: 810-09/15-01/01
URBROJ: 2176/05-02-15-2
Sisak, 18. ožujka 2015.
Predsjednik
Ivan Đumbir, v.r.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi.
Pretplata za 2015. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o.
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

