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 Na temelju  članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(«Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 
36/09),  Gradsko vijeće Grada Siska je na  2. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, 
donijelo  

STATUT GRADA SISKA  
  

Članak 1.  
Ovim se Statutom ureñuje status i ustrojstvo Grada Siska (u daljnjem tekstu: Grad) i to:  
 I) status i područje Grada 
 II) djelokrug Grada 
 III) obilježja, pečat i Dan Grada  
 IV) javna priznanja i pokroviteljstva 
 V) ustrojstvo, ovlasti i način rada gradskih  tijela 
 VI) financiranje i imovina Grada 
 VII) neposredno sudjelovanje grañana u odlučivanju   
 VIII) mjesna samouprava  
 IX) javne službe  
 X) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave 
 XI) akti Grada 

XII) javnost rada 
 XIII) prava nacionalnih manjina na području Grada Siska 
 XIV) sprečavanje sukoba interesa 
  XV) prijelazne i završne odredbe. 
 
I  STATUS I PODRUČJE GRADA  
 

Članak 2.  
 Grad je jedinica lokalne samouprave.  
 Naziv Grada je: Grad Sisak. 
 Grad je pravna osoba. 
 Sjedište Grada je u Sisku, Rimska ulica 26. 
 

Članak 3.  
 Područje Grada obuhvaća slijedeća naselja:  
 Sisak, Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje 
Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, 
Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Novo 
Pračno, Odra Sisačka, Palanjek, Preloščica, Sela, Stara Drenčina, Staro Selo, Staro Pračno, 
Stupno, Suvoj, Topolovac, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno. 
 

Članak 4.  
 Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom. 
 
II  DJELOKRUG GRADA  

Članak 5.  
 Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruje potrebe grañana  a koje nisu u nadležnosti državnih tijela, a osobito 
slijedeće poslove:  
 a) ureñenje naselja i stanovanje 
 b) prostorno i urbanističko planiranje  
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 c) komunalno gospodarstvo 
 d) briga o djeci  
 e) socijalna skrb  
 f) primarna zdravstvena zaštita 
 g) odgoj i obrazovanje  
 h) kultura, šport, tjelesna i tehnička kultura  

 i) zaštita potrošača  
 j) zaštita i unapreñenje okoliša  
 k) protupožarna i civilna zaštita 
 l) promet na svom području 
 m) održavanje javnih cesta 

 n) izdavanje grañevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih  za gradnju, te 
provedbu dokumenata prostornog ureñenja 

 o) ostali poslovi sukladno posebnim zakonima  kojima će se odrediti  obavljanje 
poslova i njihovo ustrojstvo . 

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Grad može obavljati na svom području 
i poslove iz djelokruga Županije. 

 
III OBILJEŽJA, PEČAT I DAN GRADA  
 

Članak 6.  
 Grad ima svoj grb, zastavu i pečat. 

 Grb Grada je povijesni grb Grada u obliku štita s prikazom tvrñave s tri kule, tri rijeke 
i lañe. 
 Iznad štita nalazi se kruna s pet kula. 
 Boje u grbu su plava, zelena i bijela. 
 

Članak 7.  
 Zastava Grada sastoji se od tri boje: plave, zelene i bijele s grbom Grada u sredini. 
 Omjer širine i dužine zastave je 1:2.  
 Plava i zelena boja položene su vodoravno i dijagonalno simetrično u četiri jednaka 
polja razdijeljena linijama bijele boje u obliku križa. 
 Gornje lijevo polje je plave boje. 
 

Članak 8.  
 O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Grada, gradonačelnik donosi poseban opći 
akt.  

 
Članak 9.  

 Pečate imaju slijedeća gradska tijela:  
 a) gradonačelnik  
 b) Gradsko vijeće  
 c) upravna tijela. 

Članak 10.  
 Kao Dan Grada svečano se obilježava 4. lipnja – Dan Svetog Kvirina zaštitnika Grada 
Siska . 
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IV JAVNA PRIZNANJA I POKROVITELJSTVA  
 

Članak 11.  
 U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja Grada.  
 O svim nagradama, sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada 
odlučuje Gradsko vijeće posebnom odlukom. 
 

Članak 12.  
 U znak počasti Gradsko vijeće i gradonačelnik može preuzeti pokroviteljstvo nad 
posebno značajnim zbivanjima, proglašavati pojedince počasnim grañanima i druga 
priznanja o čemu navedena tijela donose posebnu odluku. 
Javna priznanja Grada su redovita i povremena. 
Redovita priznanja su: 
1. „Nagrada Grada Siska“ 
2. Pohvale i zahvalnice 
Povremena priznanja su: 
1. Proglašenje počasnim grañaninom Grada Siska 
2. Povelja suradnje 
3. Pokroviteljstva Gradskog vijeća i gradonačelnika. 
 
V USTROJSTVO, OVLASTI  I NAČIN RADA GRADSKIH TIJELA  
 

Članak 13. 
Tijela Grada su Gradsko vijeće i gradonačelnik. 
 
A) GRADSKO VIJEĆE 

Članak 14.  
 Gradsko vijeće je predstavničko tijelo grañana i tijelo lokalne samouprave koje donosi 
akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i 
ovim Statutom.  

Članak 15.  
 Gradsko vijeće donosi:  

1. Statut Grada 
2. Poslovnik o radu 
3. odluku o uvjetima, načinu u postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Grada 
4. proračun i odluku o izvršenju proračuna 
5. polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
6. odluku o privremenom financiranju 
7. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje 
ustanova kojih je osnivač Grad  

8. odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Grada čija ukupna 
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina, 
odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna 

9. odluku o promjeni granice Grada 
10. ureñuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela 



 4 

11. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu 
provoñenja ocjenjivanja  

12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za 
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 
Grad  

13. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano 

14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne 
samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom 

15. raspisuje lokalni referendum 
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća 
17. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća 
18. odlučuje o pokroviteljstvu 
19. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i 

dodjeljuje javna priznanja 
20. imenuje i razrješava i druge osobe odreñene zakonom, ovim Statutom i posebnim 

odlukama Gradskog vijeća  
21. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima 
 

Članak 16.  
 Gradsko vijeće ima trideset jednog (31) vijećnika. 
 Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost s 1 (jednim) 
vijećnikom razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Grada Siska. 
 Ukoliko se na izborima ne postigne odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske 
nacionalne manjine u Gradskom vijeću iz stavka 2. ovog članka provest će se izbor 
sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i zakona kojim se 
ureñuje izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 
 Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
 Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjedava sjednicama 
i predstavlja to tijelo. 
 Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća 
ureñuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.  
 

Članak 17.  
 Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.  
 Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu i troškove u skladu s posebnom odlukom 
Vijeća.  
 U Gradskom vijeću se može utemeljiti klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti.  
 Pojedinosti o ustrojstvu, pravima, dužnostima i načinu rada klubova vijećnika ureñuju 
se Poslovnikom Vijeća.  
 

Članak 18.  
 Vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripremanja 
odluka iz svog djelokruga, odnosno zbog obavljanja drugih poslova povjerenih odborima 
ili radnim tijelima.  
 Odlukom o osnivanju radnog tijela Vijeća odreñuje se njegov sastav, broj članova, 
djelokrug i način rada.  
 Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela biraju se meñu vijećnicima. 
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 Predsjednici povremenih radnih tijela biraju se izmeñu vijećnika, a članovi iz redova 
vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.  
 

 
Članak 19.  

 Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno ako Gradsko vijeće ne odluči da se o 
nekom pitanju glasuje tajno.  
 Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Vijeća.  
 O donošenju Statuta Grada i njegovih izmjena i dopuna, Poslovnika Gradskog vijeća i 
njegovih izmjena i dopuna, Proračuna Grada i njegovih izmjena i dopuna, Polugodišnjeg i 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, odluke o izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća, odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i 
njegovih zamjenika kao i odluke o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga utvrñenih Statutom Grada, Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih 
članova.  
 
B GRADONAČELNIK  

Članak 20.  
 Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti.  
 Mandat gradonačelnika traje četiri godine. 
 

Članak 21.  
 Gradonačelnik obavlja poslove utvrñene sa zakonom i ovim Statutom.  
 

Članak 22.  
 U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:  

1. predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata, 
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
3. utvrñuje prijedlog proračuna Grada , te prijedlog godišnjeg i polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna, 
4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u 

skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
5. odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna 

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina, 
a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuñivanje planirano u proračunu 
i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 

6. upravlja prihodima i rashodima Grada 
7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada 
8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada 
9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela 
10. imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora 
11. utvrñuje plan prijama u službu u upravna tijela Grada 
12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba 
13. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Gradu 
14. nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave 
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15. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji 
16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora 
17. osniva stalna i povremena radna tijela iz svoga djelokruga 
18. donosi odluke i druge akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima. 
 
  

Članak 23. 
 Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u 
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada. 
 Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima  državne uprave za obavljanje poslova 
državne uprave koji su prenijeti u gradski djelokrug.  
 

Članak 24. 
 Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje uputiti polugodišnje izvješće o svom radu i 
to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 31. rujna 
za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 Gradsko vijeće može pored izvješća iz stavka jedan ovog članka, od gradonačelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
 Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka dva ovog članka na prvoj 
sljedećoj sjednici nakon sjednice na kojoj je usvojen prijedlog vijećnika za traženje 
izvješća.  
 Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o istim ili podudarnim 
pitanjima o kojima je gradonačelnik podnio izvješće prije proteka roka od tri mjeseca, od 
dana održavanja sjednice na kojoj je podneseno izvješće.  
 
 

Članak 25. 
 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada: 
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeñen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od petnaest 
dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je 
dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u 
Sisačko-moslavačkoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog  za 
nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave. 

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u 
suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća. 

 
Članak 26. 

 Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže 
odsutnosti (30 dana) ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. 
 Jedan od zamjenika gradonačelnika mora biti iz redova nacionalne manjine ukoliko su 
ispunjene odredbe važećih propisa kojima je regulirano to pitanje. 
 Gradonačelnik svoju dužnost obnaša profesionalno, a zamjenici gradonačelnika dužni 
su u roku od osam (8) dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest 
nadležnom upravnom odjelu o tome da li će svoju dužnost obnašati profesionalno. 
  

Članak 27.  
 Gradonačelnik u skladu s ovim Statutom može obavljanje odreñenih poslova iz svog 
djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan 
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pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, 
ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje. 
 

Članak 28.  
 Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona: 
- danom podnošenja ostavke, 
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen radi počinjena kaznenog djela 

protiv slobode i prava čovjeka i grañanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih 
meñunarodnim pravom, 

- danom odjave prebivališta s područja Grada Siska, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- smrću. 
Gradsko vijeće u roku od osam (8) dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata gradonačelnika čime se utvrñuje činjenica prestanka mandata 
gradonačelnika i zamjenika po sili zakona,  radi raspisivanja prijevremenih izbora za 
novoga gradonačelnika.  
Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije 
njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik 
gradonačelnika. 
Ako prestane mandat zamjeniku gradonačelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori. 

 
Članak 29. 

 Gradonačelniku i njegovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju 
danom izbora novoga gradonačelnika i njegovih zamjenika. 
 Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora novoga gradonačelnika 
može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje 
jedinice lokalne samouprave ureñene zakonom i ovim Statutom.  
 

Članak 30. 
 Gradsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih 
zamjenika u slučaju: 
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća 
- kada svojim radom prouzroče Gradu znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% 
od proračuna Grada Siska u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000,00 
kuna, pod znatno materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna. 
 Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka dva ovog članka 
može dati najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, a prijedlog mora biti predan u pisanom 
obliku pisarnici Grada i potpisan od vijećnika. 
 Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika 
donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 
 Ako na referendumu o pitanju iz stavka jedan ovog članka bude donesena odluka o 
razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade za obavljanje 
poslova iz nadležnosti gradonačelnika. 
 Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih 
zamjenika prije proteka roka od šest (6) mjeseci od početka mandata gradonačelnika i 
njegovih zamjenika. 
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 Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovih 
zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od dvanaest (12) mjeseci 
od dana održavanja prethodnog referenduma. 
 
 

Članak 31. 
 Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovih 
zamjenika može dati i najmanje 20% birača upisanih u popis birača Grada Siska. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku pisarnici Grada i potpisan od birača. 
 Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih 
zamjenika prije proteka roka od šest (6) mjeseci od početka mandata gradonačelnika i 
njegovih zamjenika. 
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, 
novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od dvanaest (12) mjeseci od dana 
održavanja prethodnog referenduma. 
 

Članak 32. 
 Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 
najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prijema prijedloga. 
 Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma koji su podnijeli 
birači sukladno članku 31. ovog Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima 
najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijema prijedloga. 
 Na referendum iz članka 30. i 31. ovog Statuta odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

C GRADSKA UPRAVA  
Članak 33.  

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrñenih zakonom i ovim 
Statutom, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad ustrojavaju se gradska upravna 
tijela.  
 Gradsko vijeće odlukom osniva i ukida gradska upravna tijela te ureñuje njihovo 
ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad.  
 Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovorna su 
gradonačelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova. 

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje 
gradonačelnik.  
 Gradonačelnik može razriješiti pročelnike:  

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje, 
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima  kojim se ureñuju  radni 

odnosi  dovode do prestanka radnog odnosa 
3. ako pročelnik ne postupa po propisima, općim aktima ili neosnovano  ne izvršava 

odluke upravnih tijela ili postupa protivno njima. 
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči  Gradu veću 

štetu  ili ako  zanemaruje  ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti 
interesima  službe  u obavljanju poslova Grada. 

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 5. ovoga članka rasporedit će se  na 
drugo slobodno radno mjesto  u jedno od upravnih tijela za koje ispunjava stručne 
uvjete.  
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VI FINANCIRANJE I IMOVINA GRADA  
 

Članak 34.  
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu čine 
njegovu imovinu.  
 Grad vodi evidenciju svoje imovine. 
 Gradskom imovinom upravlja i raspolaže gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu sa 
zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama, pažnjom dobrog domaćina.  
 

Članak 35.  
 Grad ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže.  
 Prihodi Grada su:  
 1. gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i 
posebnim odlukama Gradskog vijeća 
 2. prihodi od pokretnih i nepokretnih stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava 
Grada 

3. primici od financijske imovine i od zaduživanja 
 4. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno 
u kojima ima udjele ili dionice 
 5. prihodi od koncesija 
 6. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad  u skladu 
sa zakonom,  
 7. udio u zajedničkim porezima sa županijom i  Republikom Hrvatskom, te dodatni 
udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu  
 8. sredstva pomoći i donacija Republike Hrvatske predviñena u Državnom proračunu, 
te ostale donacije 
 9. drugi prihodi odreñeni zakonom.  
 

Članak 36.  
 Procjena godišnjeg prihoda i primitaka, te utvrñeni iznosi izdataka i drugih plaćanja 
Grada Siska iskazuju se u proračunu Grada Siska. 
 Svi prihodi i primici proračuna moraju biti rasporeñeni u proračunu i iskazani po 
izvorima iz kojih potječu. 
 Svi izdaci proračuna moraju biti utvrñeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
 

Članak 37. 
 Proračun Grada Siska i odluka o izvršavanju proračuna donosi se za proračunsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest (12) mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a 
završava 31. prosinca. 
 

Članak 38. 
 Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom. 
 Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 
roku, Gradsko vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku 
propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 
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Članak 39. 

 Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci 
utvrñeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviñenih izdataka ili 
pronalaženjem novih prihoda. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku 
propisanom za donošenje proračuna. 
 

Članak 40. 
 Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće. 
 Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada 
nadzire ministarstvo Republike Hrvatske nadležno za financije. 
 
VII   NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAðANA U ODLUČIVANJU 

 
Članak 41.  

 Grañani mogu neposredno sudjelovati o odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma i zbora grañana u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 Vijeće može prije donošenja odgovarajućih odluka iz svoga djelokruga konzultirati 
grañane, odnosno tražiti prethodna mišljenja o odreñenim pitanjima. 
 Konzultiranje se obavlja anketiranjem grañana, organiziranjem javnih rasprava na 
zborovima grañana, prikupljanjem mišljenja od mjesnih odbora i na druge odgovarajuće 
načine. 

Članak 42.  
 Referendum se može raspisati zbog odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, 
o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja Grada ili drugog pitanja iz djelokruga Vijeća, te o drugim pitanjima odreñenim 
zakonom.  
 Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka jedan ovog članka 
može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog 
vijeća, gradonačelnik, najmanje polovica mjesnih odbora na području Grada i najmanje 
20% birača upisanih u popis birača Grada.  
 Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma i to 
najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prijema prijedloga. 
 Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su 
dali birači, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri 
(3) mjeseca od prijema prijedloga.  
 

Članak 43.  
 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, 
područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, 
odnosno naznaku pitanja o kojim će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima 
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga 
o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.  
 Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište na području 
Grada Siska, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis 
birača.  
 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Vijeće. 
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 Na referendum iz članka 42. i 43. ovog Statuta odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

  
Članak 44. 

 Postupak provoñenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru 
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu. 
 

Članak 45. 
 Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova grañana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima odreñenim zakonom. 
 Prijedlog za traženje mišljenja iz prethodnog stavka može dati jedna trećina vijećnika i 
gradonačelnik. 
 Gradsko vijeće je dužno razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 
dana od dana zaprimanja prijedloga u pisarnici Grada. 
 Odlukom iz stavka 1. ovog članka odreñuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje 
od zborova grañana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
 

Članak 46. 
 Zbor grañana saziva predsjednik Vijeća Mjesnog odbora u roku od 15 dana od dana 
donošenja odluke Gradskog vijeća. 
 Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru grañana potrebna je prisutnost najmanje 5% 
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor grañana. 
 Izjašnjavanje grañana na zboru grañana je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih grañana. 
 

Članak 47. 
 Grañani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje odreñenog akta ili 
rješavanja odreñenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća. 
 Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog 
potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada. 
 Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca 
od prijema prijedloga. 
 

Članak 48. 
 Grañani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada 
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada 
im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih grañanskih 
dužnosti. 
 Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog 
tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno 
pritužbe. 
 Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se postavljanjem sandučića za 
predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela 
Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke 
komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama). 
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VIII MJESNA SAMOUPRAVA  
 
A OSNIVANJE MJESNIH ODBORA  
 

Članak 49.  
 Mjesni odbori se osnivaju Statutom Grada kao oblik neposrednog sudjelovanja 
grañana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na 
život i rad grañana. 

Članak 50.  
 Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više meñusobno povezanih manjih naselja ili 
za dio većeg naselja, odnosno Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno 
razgraničenu cjelinu (dio naselja) na način propisanim zakonom i ovim Statutom.   
 Mjesni odbor je pravna osoba. 

 
Članak 51.  

 Na području Grada osnovani su slijedeći Mjesni odbori:  
 

« 1. Mjesni odbor „Braća Bobetko“ Crnac sa sjedištem u prostorijama Područne  
           škole «Braća Bobetko» Crnac u Crncu bb. 

    Mjesni odbor obuhvaća područje naselje Crnac osim kućnog broja 71 do kućnog  
                broja 85 u Ulici Braća Bobetko. 

 
 2. Mjesni odbor Blinjski Kut sa sjedištem u društvenom domu u Blinjskom  
                Kutu bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Blinjski Kut. 
 
 3. Mjesni odbor Budaševo sa sjedištem u društvenom domu u Budaševu, Trg Josipa  
                Selanca 1. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Budaševo.  
 
 4. Mjesni odbor Bukovsko sa sjedištem u društvenom domu u Bukovskom bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Bukovsko. 
 

 5. Mjesni odbor “Caprag” sa sjedištem u prostorijama mjesnog odbora Caprag u  
                Sisku, Andrije Hebranga 25.  
                Mjesni odbor obuhvaća područje: Ulica Andrije Hebranga, Ulica kneza Trpimira, 
Capraška ulica, Ulica Nine Marakovića, dio Ulice Otokara Keršovanija do kućnog broja 3 a, 
Ulica Pavla Markovca, Ulica Vuje Banjanina, Ulica Ognjena Price, Ulica Božidara Adžije, 
Ulica kneza Domagoja, Ulica Ivana Gorana-Kovačića, Ulica hrvatskog narodnog preporoda, 
Slovenski trg, Ulica Braće Kavurić, Ulica Marijana Cvetkovića, Trg hrvatske državnosti i 
Ulica kneza Branimira. 
 

 6. Mjesni odbor Capraške Poljane s privremenim sjedištem (montažni objekat) u 
Capraškim poljanama bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Capraške Poljane osim dijela Ulice 
Capraške Poljane – svi kućni brojevi od kućnog broja 1 do kužćnog broja 21 sa svim 
pripadajućim podoznakama. 
 
 7. Mjesni odbor Čigoč sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Čigoć 
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                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Čigoč. 
 

 8. Mjesni odbor “22. lipanj” sa sjedištem u prostorijama Mjesnog odbora «22. lipanj» 
u Sisku, Ulica I. Meštrovića 32. 

Mjesni odbor obuhvaća područje: 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 i Trg Republike. 

 
 9. Mjesni odbor “Eugen Kvaternik” sa sjedištem u društvenom doma Mjesnog odbora 
«Eugen Kvaternik» u Sisku, Lasinjska bb. 

Mjesni odbor obuhvaća područje: 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 i dio 
Ulice Ante Kovačića  s kbr. 14. 
 
 10. Mjesni odbor Galdovo sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Galdovo 
u Sisku, Galdovačka 6. 

Mjesni odbor obuhvaća područje: 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 i Hercegovačka ulica.   

 
 11. Mjesni odbor Galdovo Kaptolsko sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog 
odbora Galdovo Kaptolsko u Sisku, Ulica Vladimira Logomerca 27. 

Mjesni odbor obuhvaća područje: Ulica Ive Rukavine Siñe, 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, Ulice 
Andrije Palmovića, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Vjenceslava Novaka, Ulica Fabijana 
Kovača, Ulica Ivana Cankara, Ulica Janka Dujaka, Ulica Mihovila Pavleka-Miškine i Ulica 
Tomaša Goričanca i Ulica Božidara Špišića. 
 

 12. Mjesni odbor Greda sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Greda u 
Gredi bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Greda. 
 
 13. Mjesni odbor Gušće sa sjedištem u prostorijama mjesnog odbora u zgradi DVD-a 
Gušće u Gušću bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Gušće. 
 
 14. Mjesni odbor Hrastelnica sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora 
Hrastelnica u Hrastelnici bb. 

    Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Hrastelnica.   
 
 15. Mjesni odbor “Ivan Buić” sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora «Ivan 
Buić» u Sisku, Ulica Nine Marakovića bb. 
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Mjesni odbor obuhvaća područje: Ulica Ivana Buića, Ulica Vladimira Gortana, Ulica 
Rade Končara, Ulica Kate Pejnović, Ulica Milana Makanca, Ulica Josipa Kraša, Ulica Maksa 
Cajnera, dio Ulice braće Bobetko od kbr. 71 do kbr 85, dio Ulice Otokara Keršovanija od kbr. 
3B do kraja i dio Ulice Capraške Poljane – svi kućni brojevi od kućnog broja 1 do kućnog 
broja 21 sa svim pripadajućim podoznakama. 

 
 16. Mjesni odbor Jazvenik sa sjedištem u društvenom domu «Češka beseda», u 
Jazveniku bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Jazvenik. 
 
 17. Mjesni odbor Kratečko sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Kratečko 
u Kratečkom bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Kratečko. 
 
 18. Mjesni odbor Klobučak sa privremenim sjedištem (montažni objekat) u Klobučaku 
bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Klobučak. 
 
 19. Mjesni odbor Komarevo sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora u 
Komarevu bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Donje Komarevo i Gornje Komarevo. 
 
 20. Mjesni odbor Letovanci sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora 
Letovanci, u Letovancima bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Letovanci. 
 
 21. Mjesni odbor Lonja sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Lonja u 
Lonji bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Lonja. 
 
 22. Mjesni odbor Lukavec Posavski sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora 
Lukavec Posavski u Lukavcu Posavskom bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Lukavec Posavski. 
 
 23. Mjesni odbor Mužilovčica sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora u 
Mužilovčici, u Mužilovčici bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Mužilovčica. 
 
 24. Mjesni odbor Madžari sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Madžari, 
u Madžarima bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Madžari. 
 
 25. Mjesni odbor Novo Pračno sa sjedištem društvenom domu Mjesnog odbora Novo 
Praćno, u Novom  Praćnu bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Novo Pračno. 
 
 26. Mjesni odbor Novo Selo sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Novo 
Selo u Novom Selu bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Novo Selo. 
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 27. Mjesni odbor Novo Selo Palanječko sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog 
odbora Novo Selo Palanječko u Novom Selu Palanječkom bb. 

                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Novo Selo Palanječko. 
 
 28. Mjesni odbor Odra sa sjedištem u društvenom domu Odra u Odri bb. 

Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Odra. 
 
 29. Mjesni odbor Palanjek sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Palanjek 
u Palanjku bb. 
                Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Palanjek. 
 
 30. Mjesni odbor Preloščica sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora 
Prelošćica u Prelošćici bb. 

Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Prelošćica. 
 
 31. Mjesni odbor Sela sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Sela u Selima 
bb. 
 Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Sela. 
 
 32. Mjesni odbor Stara Drenčina sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora 
Stara Drenčina u Staroj Drenčini bb. 
 Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Stara Drenčina. 
 
 33. Mjesni odbor Staro Pračno sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Staro 
Pračno u Starom Pračnu, Treći desni odvojak bb. 
Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Staro Pračno. 
 
 34. Mjesni odbor Staro Selo sa sjedištem u prostorijama Osnovne škole Staro Selo u 
Starom Selu 99.  
 Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Staro Selo i područje zaselaka Trnjani i 
Čakale. 
 

35. Mjesni odbor Suvoj sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora  Suvoj u 
Suvoju bb.  
 Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Suvoj. 
 
 36. Mjesni odbor Stupno sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora  Stupno u 
Stupnu bb. 
 Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Stupno. 
 
 37. Mjesni odbor Veliko Svinjičko sa sjedištem u Područnoj školi Svinjičko u 
Velikom Svinjičkom bb. 
 Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Veliko Svinjičko i Malo Svinjičko. 
 
 38. Mjesni odbor Topolovac sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora 
Topolovac u Topolovcu, Trg hrvatskih dragovoljaca bb. 
 Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Topolovac. 
 
 39. Mjesni odbor “Sisak Novi” sa sjedištem u prostorijama Mjesnog odbora «Sisak 
Novi» u Sisku, Josipa Jurja Strossmayera 19. 
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Mjesni odbor obuhvaća područje: Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Perivoj 
Viktorovac, Vinogradska ulica, Ulica Dr. Ive Pedišića, Ulica Josipa Severa, Ulica 1. svibnja, 
Keltska ulica, Obala Ruñera Boškovića, Lañarska ulica, Ulica Dr. Ive Stipčića, Aleja Vlade 
Janjića Cape, Žitna ulica, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Stanka Vraza, 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 kbr. 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. 

 
 40. Mjesni odbor “Vrbina” sa sjedištem u prostorijama Mjesnog odbora «Vrbina» u 
Sisku, Ulica lipa 2. 

Mjesni odbor obuhvaća područje: 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 Tuñmana. 

. 
 41. Mjesni odbor Vurot sa sjedištem u društvenom domu Mjesnog odbora Vurot u 
Vurotu bb. 
Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Vurot. 
 
 42. Mjesni odbor “Zeleni Brijeg” sa sjedištem u prostorijama Mjesnog odbora «Zeleni 
brijeg» u Sisku,  Frana Kršinića 19. 

Mjesni odbor obuhvaća područje: Ulica Vatroslava Lisinskog, 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 ðure 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.   

 
 43. Mjesni odbor Žabno sa sjedištem u društvenom domu Žabno (Spomen kuća) u 

Žabnu bb.  
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Mjesni odbor obuhvaća područje naselja Žabno. 
 

Članak 52.  
 Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu njihova teritorijalna preustrojstva, te 
osnivanja novog, odnosno novih mjesnih odbora za područje Grada za koje mjesni odbori 
nisu osnovani, inicijativu mogu dati: 10% grañana upisanih u popis birača za područje za 
koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja, zborovi 
grañana, Vijeća mjesnih odbora (za područja gdje su mjesni odbori osnovani) i 
gradonačelnik.  
 U slučaju da prijedlog iz stavka jedan ovog članka daju grañani ili njihove organizacije 
i udruženja, prijedlog s obrazloženjem se dostavlja gradonačelniku u pisanom obliku u 
pisarnicu Grada. 

 
Članak 53.  

 Gradonačelnik u roku od trideset (30) dana od dana primitka prijedloga utvrñuje da li 
je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrñenom zakonom i ovim Statutom. 
 Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po 
propisanom postupku, obavijestiti će predlagatelja i zatražiti da u roku petnaest (15) dana 
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 
 Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti 
se o prijedlogu u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema prijedloga. 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području 
i granicama mjesnog odbora te sjedište mjesnog odbora. 
 
B TIJELA MJESNOG ODBORA  

Članak 54.  
 Tijela mjesnog odbora su: Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog 
odbora.  
 Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.  
 Članak 55.    
 Vijeće mjesnog odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo.  
 Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem.  
 Postupak izbora vijeća mjesnog odbora ureñuje se posebnom odlukom Gradskog 
vijeća uz shodnu primjenu odredbi zakona kojim se ureñuje izbor članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne samouprave.  
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik.  
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od trideset (30) 
niti više od šezdeset (60) dana. 
 

Članak 56. 
 Vijeće mjesnog odbora ima uključujući i predsjednika, tri (3), pet (5) ili sedam (7) 
članova. 
 Broj članova vijeća mjesnog odbora odreñuje se prema broju stanovnika na području 
mjesnog odbora i to: 
- tri (3) člana u mjesnim odborima do 500 birača 
- pet (5) članova u mjesnim odborima od 501 do 1500 birača i 
- sedam (7) članova u mjesnim odborima preko 1500 birača 
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 
godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora. 
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 Istodobno se može biti član samo jednog vijeća. 
 
 

Članak 57. 
 Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća.  
 Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja Vijeće i za svoj rad odgovara Vijeću 
mjesnog odbora.  

Članak 58. 
 Članovi Vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća Mjesnog odbora svoje dužnosti 
obavljaju počasno.  

Članak 59.   
 Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima grañana te radi 
davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja može sazivati zborove 
grañana.  
 Zbor grañana saziva se i za dio područja mjesnog odbora koji čini odreñenu cjelinu. 
 Zbor grañana saziva i vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog 
odbora kojeg odredi Vijeće.  

Članak 60. 
 U svom radu Mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.  
 Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja gradonačelnik koji može 
raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši zakone, Statut Grada Siska i druge 
akte Grada Siska, te ako ne obavlja povjerene mu poslove ili ako ne radi u smislu sazivanja 
sjednica Vijeća mjesnog odbora i mjesnih zborova grañana radi raspravljanja o potrebama i 
interesima grañana, davanju prijedloga za rješavanja pitanja od mjesnog značaja, te 
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 
grañana. 
 
C PROGRAMI RADA MJESNIH ODBORA  
 

Članak 61.  
 Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi 
na potvrdu zborovima grañana.  
 Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i 
mogućnostima.  
 

Članak 62.  
 Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu 
realizaciju. 
 Programom rada utvrñuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu voñenja brige 
o ureñenju područja mjesnog odbora, provoñenjem manjih komunalnih akcija kojima se 
poboljšava komunalni standard grañana na području mjesnog odbora, voñenju brige o 
zadovoljavanju lokalnih potreba grañana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, 
športa i drugih lokalnih potreba na svom području. 
 Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se gradonačelniku i 
zamjenicima gradonačelnika. 
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E NAČIN FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA  
 

Članak 63.  
 Posebnom odlukom Vijeće može povjeriti Mjesnom odboru obavljanje pojedinih 
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koji su od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad grañana na području mjesnog odbora, a koji su sadržani u Programu 
rada mjesnog odbora.  
 Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu 
Grada.  

Članak 64.  
 Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene člankom 60. ovog Statuta, 
mjesni odbori mogu osigurati druga sredstva i to:  
 a) donacije pravnih subjekata i grañana 
 b) prihodi od pomoći 
 c) druga sredstva.  

Članak 65.  
Gradska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim 

odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova. 
  

Članak 66.  
Mjesni odbori organiziraju na odgovarajući način administrativno-tehničko poslovanje 

za svoje potrebe sukladno propisima uz pomoć nadležnog upravnog tijela.  
 
IX JAVNE SLUŽBE  

Članak 67.  
 U okviru samoupravnog djelokruga, Grad osigurava obavljanje javnih službi koje 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe grañana na području komunalnih, gospodarskih i 
društvenih djelatnosti,  te drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.  
 Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka osnivanjem trgovačkih 
društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.  
 Obavljanje odreñenih javnih djelatnosti Grad može povjeriti na temelju ugovora o 
koncesiji i ostalih pravnih poslova te drugim pravnim i fizičkim osobama. 
 

Članak 68.  
 Grad nadzire rad i vodi brigu o zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom 
vlasništvu.  
 U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele ili dionice gradonačelnik je član 
skupštine društva. 
 Direktori trgovačkih društava i ravnatelji ustanova su dužni najmanje jednom godišnje 
podnijeti izvješće o radu gradonačelniku i Vijeću.  
 
X  OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,  
  TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
 

Članak 69.  
 Grad posebno surañuje sa Sisačko-moslavačkom županijom, te svim jedinicama 
lokalne samouprave u njezinom sastavu.  
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Članak 70.  
 Grad može uspostaviti odnose suradnje i prijateljske odnose s drugim općinama, 
gradovima i županijama  u Hrvatskoj, kao i  suradnju s odgovarajućim lokalnim i 
regionalnim jedinicama drugih država radi ostvarenja zajedničkih interesa u unapreñivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka.   
 Odluku o uspostavljanju meñusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma u smislu 
stavka 1. ovog članka (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) donosi Vijeće u skladu sa 
zakonom i  svojim aktima.  
 
XI  AKTI GRADA 

Članak 71.  
 Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, gradski proračun, polugodišnji i godišnji 
izvještaj o izvršavanu proračuna, odluke, zaključke i druge opće akte sukladno odredbama 
Poslovnika Gradskog vijeća. 
 Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinačnim stvarima.  
 Protiv pojedinačnih akata Vijeća kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom drukčije nije propisano, ne 
može se izjaviti žalba već  se može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 72. 
 Gradonačelnik donosi odluke, programe, planove, pravilnike, rješenja, zaključke, 
zapovijedi, naputke, mišljenja, instrukcije, preporuke i druge akte kada je za to ovlašten 
zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.  
 Odlukom se ureñuju odnosi i pitanja od općeg značenja i interesa za Grad kao jedinicu 
lokalne samouprave, za pravne osobe i druge subjekte na području Grada. 
 Pravilnikom se razrañuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog 
izvršavanja ili osiguravanja njihova provoñenja. 
 Zapovjedi se zabranjuje ili nareñuje postupanje u odreñenoj situaciji, radi izvršavanja 
pojedinih odredaba odluka ili drugih općih akata. 
 Naputkom se propisuje način rada gradskih upravnih tijela, te pravnih osoba 
osnovanih radi obavljanja javnih službi iz samoupravnog djelokruga Grada, u cilju 
izvršavanja pojedinih odredaba odluka ili drugih općih akata. 
 Zaključkom se utvrñuju prijedlozi odluka i drugih općih akata što ih donosi u okviru 
svoga djelokruga Vijeće, zauzimaju se stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i 
nacrti akata, te se odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga gradonačelnika za koje nije 
predviñeno donošenje nekog drugog akta. 
 Instrukcijom se nalaže gradskim upravnim tijelima način rada i primjena odluka i 
drugih općih akata iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave. 
 Preporukom se ukazuje na odreñene probleme iz samoupravnog djelokruga Grada, te 
upućuje na način njihova rješavanja. 
 Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akta na način i u postupku propisanom ovim 
Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela. 

 
Članak 73.  

 Upravna tijela Grada, u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, donose pojedinačne 
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.  
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Sisačko-moslavačke županije.  



 21 

 Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako 
posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave.  
 U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe 
kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa Zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskog poreza, doprinosa i 
naknada koji pripadaju Gradu donosi se po skraćenom upravnom postupku.  
 Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se 
rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba 
kojima je Grad osnivač.  
 U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 
1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.  
 

Članak 74. 
Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i nadležna 
središnja tijela Državne uprave, svatko u svojem djelokrugu. 

 
Članak 75.  

 Opći akti obvezno se objavljuju u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada. 
 Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.  
 Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na 
snagu danom objave, što predlagatelj mora obrazložiti. 
 Opći akt ne može imati povratno djelovanje.  
 
XII JAVNOST RADA   

Članak 76.  
 Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan. 
 Gradonačelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog 
djelokruga Grada preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.  
 

Članak 77.  
 Sjednice Gradskog vijeća su javne i mogu im prisustvovati grañani, udruge grañana i 
predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Gradskog vijeća kada se 
raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem 
povjerljivosti ili temeljem posebne odluke Vijeća.   
 Gradonačelnik može odlučiti da se prijedlozi akata koji su u pripremi, a za koje je 
javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se 
pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.  
 
 

Članak 78.  
 Ostvarivanje javnosti rada Gradskog vijeća pobliže se ureñuje njegovim Poslovnikom, 
a javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i 
drugim sredstvima javnog priopćavanja. 
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XIII  PRAVA NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA SISKA  
 

Članak 79.  
 Nacionalne manjine na području Grada Siska imaju sva prava koja su im zajamčena 
Ustavom, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. 
 Nacionalne manjine sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima 
putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kojima će Grad sukladno 
svojim mogućnostima osigurati proračunska sredstva za obavljanje administrativnih i 
drugih poslova utvrñenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada 
Siska. 
 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo Gradskom vijeću i 
gradonačelniku predlagati donošenje akata kojima se ureñuju pitanja od značaja za 
nacionalnu manjinu i biti obaviješteni o pitanjima koja se tiču položaja nacionalne 
manjine. 
 Gradonačelnik je dužan dostaviti prijedloge akata vijećima nacionalnih manjina, 
odnosno predstavnicima nacionalnih manjina radi njihovog mišljenja i prijedloga o 
odredbama kojima se ureñuju prava i slobode nacionalnih manjina. 
 Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, nacionalne manjine 
mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina u svojim službenim 
prostorijama i prilikom obilježavanja kulturnih i vjerskih manifestacija. 
 
 

Članak 80. 
 Grad Sisak u skladu s mogućnostima financijski i na drugi način pomaže rad kulturnih 
i drugih udruga koja osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i 
kulturnog identiteta.  
 
XIV SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 81. 
 Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih 
dužnosti ureñen je posebnim zakonom. 

 
 
 
XV  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 82.  
 Do donošenja općih akata kojima se ureñuju poslovi iz samoupravnog djelokruga 
Grada sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se akti 
Grada u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.  
 U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se 
neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta. 

 
Članak 83.  

 Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom odluke o izmjenama i/ili 
dopunama Statuta.  
 Prijedlog odluke o izmjenama i/ili dopunama Statuta može podnijeti jedna trećina 
vijećnika, gradonačelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja. 
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 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća. 
 Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika odlučuje o predloženoj promjeni 
Statuta.  
 Ako Gradsko vijeće ne usvoji prijedlog odluke o izmjenama i/ili dopunama Statuta, 
isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja 
rasprave o njemu.  
 

Članak 84. 
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta i Zakona, uskladiti će se s odredbama 
ovog Statuta i Zakona kojim se ureñuje pojedino područje u zakonom propisanom roku. 
 

Članak 85. 
 Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Siska (“Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 5/06, 24/07, 11/08, 15/08 i 7/09). 
 

Članak 86.  
 Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije”. 
 
 
KLASA: 012-03(09-01/1 
URBROJ: 2176/05-03-09-2 
Sisak, 13. srpnja 2009. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SISKA 

 
 
 
 

         PREDSJEDNIK 
 
                       Veljko Novak 
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