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GRAD SISAK

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
3.
Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) 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, 14/14 i 9/15), Gradsko
vijeće Grada Siska je na 17. sjednici održanoj 28.
siječnja 2016. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U članku 98. stavak 2. Odluke o komunalnom redu
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 24/10) mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit
će se fizička osoba koja postupa protivno članku 45.,
46., članku 66. stavak 1., članku 70. stavak 1. točka
1., 2., 3., 4. i 5. članku 73. stavak 2., članku 74. stavak
5., članku 84. stavak 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. i počini
prekršaj iz članka 96. stavak 1. točke 1., 2., 16., 17.,
38., 48., 49., 58. i 72. ove Odluke.«
U stavku 3. riječ: »38« briše se.
Članak 2.
Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/16-01/02
URBROJ: 2176/05-02-16-2
Sisak, 28. siječnja 2016.
Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.

5.
Temeljem članka 23. stavak 1. alineja 6. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) 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,
14/14 i 9/15), Gradsko vijeće Grada Siska je na 17.
sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine, donijelo
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

4.
Temeljem članka 3. stavak 1. i 13., članka 11. stavak
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine,« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15) 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,
14/14 i 9/15), Gradsko vijeće Grada Siska je na 17.
sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnim
djelatnostima
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/13 i
34/14) u članku 4. pod naslovom »Gradskim grobljima
Viktorovac« d.o.o. briše se alineja 2.
Članak 2.
U članku 7. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 25/09, 20/11, 18/12
i 34/14) u članku 11. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»Glazbena škola Fran Lhotka Sisak oslobađa se
plaćanja komunalne naknade na osnovu pisanog
zahtjeva.«
Članak 2.
Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/15-06/09
URBROJ: 2176/05-02-16-3
Sisak, 28. siječnja 2016.
Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.

Članak 3.
U članku 11. stavku 1. briše se alineja 3.
Članak 4.
Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/15-01/81
URBROJ: 2176/05-02-16-2
Sisak, 28. siječnja 2016.
Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.

Broj 6/2016.

6.
Na temelju 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, 14/14
i 9/15), Gradsko vijeće Grada Siska je na 17. sjednici
održanoj 28. siječnja 2016. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o gospodarenju nekretninama
u vlasništvu Grada Siska
Članak 1.
U Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 2/01, 18/03, 12/04, 1/08,12/09, 9/10
- pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 16/15) u članku 15.
stavak 2. mijenja se i glasi:

Broj 6/2016.
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»Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana.
U natječaju treba biti jasno naznačen dan i sat od
kojeg se mogu podnositi ponude te dan i sat do kojeg ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada
Siska. Također u natječaju treba biti obuhvaćen dan
i sat javnog otvaranja ponuda, a koje će se održati
istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»Prispjele ponude otvorit će i razmotriti komisija ili
povjerenstvo imenovano od gradonačelnice ili Gradskog
vijeća ovisno o nadležnosti.«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 940-01/16-01/01
URBROJ: 2176/05-02-16-2
Sisak, 28. siječnja 2016.
Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.

7.
Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«,
broj 125/11 i 64/15) 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,
14/14 i 9/15), Gradsko vijeće Grada Siska je na 17.
sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Siska
Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 4/12, 9/15 i 23/15) u članku
8. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda. Ponude
se dostavljaju u zatvorenom omotu, preporučenom
poštom ili izravno u pisarnici Grada Siska.«
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana. U
natječaju treba biti jasno naznačen dan i sat od kojeg
se mogu podnositi ponude te dan i sat do kojeg ponude
moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Siska. Također u natječaju treba biti obuhvaćen dan i sat javnog
otvaranja ponuda, a koje će se održati istodobno s
istekom roka za dostavu ponuda.«
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 372-01/16-01/01
URBROJ: 2176/05-02-16-2
Sisak, 28. siječnja 2016.
Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.

8.
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 28/10) 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,14/14 i 9/15), Gradsko vijeće Grada Siska na 17.
sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine, donijelo
ODLUKU
o visini naknade za rad i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji
dužnost obavljaju volonterski
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad
i druga prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Siska (u daljnjem tekstu: dužnosnici), koji
svoju dužnost u Gradu Sisku obavljaju volonterski.
Članak 2.
Gradonačelnik iz članka 1. ove Odluke ima pravo
na mjesečnu naknadu za rad u visini od 30% umnoška
koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice
za obračun plaće.
Zamjenik gradonačelnika iz članka 1. ove Odluke
ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od
30% umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja
profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 3.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju osim
prava na naknadu za rad, pravo na naknadu stvarnih
materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem
dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova
vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj
aktima koji se primjenjuju na dužnosnike Grada Siska.
Članak 4.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju
pravo na korištenje službenog automobila, mobitela,
računala i dr., a za službene potrebe, sukladno aktima
Grada.
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Članak 5.

Rješenja o visini naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležan za kadrovske
poslove.

-

predstavnik albanske nacionalne manjine u
Gradu Sisku, te

-

predstavnik češke nacionalne manjine u Gradu
Sisku.
Članak 2.

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika
koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 8/10).
Članak 7.

Broj 6/2016.

Vijeća i predstavnici za svoj rad i programe financijska sredstva ostvaruju iz:
-

sredstava Proračuna,

-

sredstava koja vijeće, odnosno predstavnik
ostvari od svoje imovine, donacija, poklona,
nasljedstva i slično,

-

drugih izvora koje vijeće, odnosno predstavnik
ostvari u skladu s pozitivnim propisima Republike
Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

Članak 3.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 121-15/16-02/01
URBROJ: 2176/05-02-16-2
Sisak, 28. siječnja 2016.

U Proračunu se svakom vijeću i predstavniku osiguravaju sredstva za slijedeće rashode:
-

rashode poslovanja, koji obuhvaćaju administrativne troškove,

-

rashode za provođenje određenih aktivnosti
utvrđenih programom rada vijeća, odnosno
predstavnika.

Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.

9.
Na temelju članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«,
broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) 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, 14/14 i 9/15), Gradsko vijeće Grada
Siska je na 17. sjednici održanoj 28. siječnja 2016.
godine, donijelo
ODLUKU
o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina
i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu
Sisku za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način financiranja rada
i programa vijeća nacionalnih manjina u Gradu Sisku
(u daljnjem tekstu: vijeća) i predstavnika nacionalnih
manjina u Gradu Sisku (u daljnjem tekstu: predstavnik),
utvrđivanje kriterija za određivanje visine sredstava u
Proračunu Grada Siska (u daljnjem tekstu: Proračun)
za financiranje rada i programa vijeća i predstavnika
te kriteriji za raspodjelu tih sredstava i to za:
-

Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Sisku,

-

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Gradu
Sisku,

-

Vijeće romske nacionalne manjine u Gradu
Sisku,

Članak 4.
U Proračunu se za 2016. godinu osiguravaju
sredstva za administrativne troškove u iznosu od
42.000,00 kuna i za provođenje programa u iznosu
od 41.000,00 kuna.
Članak 5.
Osigurana sredstva za administrativne troškove
raspoređuju se na slijedeći način:
-

12.000,00 kuna godišnje svakom vijeću, te

-

3.000,00 kuna godišnje svakom predstavniku.

Predujam sredstava iz stavka 1. ovog članka,
uplaćivat će se temeljem zahtjeva vijeća, odnosno
predstavnika, na žiro račun vijeća, odnosno predstavnika i to na slijedeći način:
-

do 15-tog u mjesecu veljači za prvo tromjesečje,

-

do 15-tog u mjesecu travnju za drugo tromjesečje,

-

do 15-tog u mjesecu srpnju za treće tromjesečje,
te

-

do 15-tog u mjesecu listopadu za četvrto tromjesečje.
Članak 6.

Vijeće, odnosno predstavnik, dužni su opravdati
utrošak dobivenih sredstava predujma putem dostavljenih izvješća i računa ili vjerodostojnih isprava kojima
se dokazuje obveza plaćanja i uplata, a koja trebaju
dostaviti Upravnom odjelu za upravne, imovinsko
pravne i opće poslove nakon proteka tromjesečja za
koje je izvršena isplata i to najkasnije u roku od 15
dana od isteka tromjesečja.

Broj 6/2016.
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Ukoliko se iz dostavljene dokumentacije utvrdi da
financijska sredstva nisu namjenski utrošena, vijeće,
odnosno predstavnik, dužni su vratiti Gradu Sisku
iznos koji su nenamjenski utrošili u roku 8 dana od
dana primitka obavijesti o istom.
Predujam za slijedeći kvartal neće biti uplaćen
dok ne izvrše povrat predujma koji su nenamjenski
utrošili, odnosno bit će im umanjen za iznos zbog
nenamjenskog trošenja.
U slučaju da vijeće, odnosno predstavnik ne postupi
na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, nema pravo
na isplatu za sljedeće tromjesečno razdoblje.
Članak 7.
Osigurana sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom vijeća, odnosno predstavnika, raspoređuju se na sljedeći način:
-

do 15.000,00 kuna godišnje Vijeću bošnjačke
nacionalne manjine

-

do 12.000,00 kuna godišnje Vijeću romske
nacionalne manjine

-

do 10.000,00 kuna godišnje Vijeću srpske nacionalne manjine

-

do 2.500,00 kuna godišnje predstavniku češke
nacionalne manjine

-

do 1.500,00 kuna godišnje predstavniku albanske
nacionalne manjine.

10.
Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 36/15) 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, 14/14 i 9/15), Gradsko vijeće
Grada Siska je na 17. sjednici održanoj 28. siječnja
2016. godine, donijelo
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji
se financiraju iz proračuna Grada Siska
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada
Siska, te uvjeti i mjerila za provedbu natječaja za
povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika
temeljem ugovora.
Članak 2.
Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna Grada Siska su:
-

Sredstva iz stavka 1. ovog članka doznačit će se
na žiro račun vijeća, odnosno predstavnika, na temelju valjane vjerodostojne isprave kojom se dokazuje
obveza plaćanja.
Članak 8.
Vijeće, odnosno predstavnik dužni su primjenjivati
sustav proračunskog računovodstva, a prijedloge
financijskog plana i financijske izvještaje sastavljati
u skladu sa Zakonom o proračunu.
Članak 9.
Sredstva za rad i programe vijeća i predstavnika
osigurana su u Proračunu za 2016. godinu.
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
KLASA: 402-08/16-01/01
URBROJ: 2176/05-02-16-2
Sisak, 28. siječnja 2016.
Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.
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poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili
posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
Članak 3.

Poslovi prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke
povjeravaju se pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj
za obavljanje pogrebničke djelatnosti ugovorom o
obavljanju tih poslova nakon provedenog postupka
natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
II. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
NATJEČAJA
Članak 4.
Odluku o objavi natječaja prikupljanjem pisanih
ponuda donosi gradonačelnica Grada Siska.
Članak 5.
(1) Postupak natječaja iz članka 3. ove Odluke
provodi povjerenstvo koje imenuje gradonačelnica
Grada Siska.
(2) Povjerenstvo se sastoji od tri člana.
Članak 6.
(1) Odluka o objavi natječaja prikupljanjem pisanih
ponuda mora sadržavati:
-

poslove i usluge za koje se sklapa ugovor,

-

vrijeme na koje se sklapa ugovor,
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-

vrstu i opseg poslova,

-

način određivanja cijene za obavljanje poslova,
te način i rok plaćanja,

-

oblik jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora,

-

način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

-

rok važenja ponude,

-

isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-

uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u
dnevnom tisku i na službenim stranicama Grada Siska.
Članak 7.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće
isprave:
-

-

ponuditelj mora dokazati da je registriran za
obavljanje prijevoza pokojnika i pogrebničkih
usluga što dokazuje izvatkom iz odgovarajućeg
registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja,
BONPLUS ili BON 1 (za pravne osobe) ili Potvrdu porezne uprave o visini dohotka (za fizičke
osobe/obrtnike), ne starije od 30 dana do dana
slanja objave natječaja,
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III. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 8.
(1) Gradsko vijeće nakon provedenog postupka,
na prijedlog gradonačelnice donosi odluku o izboru
ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova
prijevoza pokojnika.
(2) Najpovoljniji ponuditelj za obavljanje poslova
prijevoza pokojnika smatrat će se ponuditelj koji uz
ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi ukupno
najnižu cijenu.
(3) Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor.
(4) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem sklapa gradonačelnica.
(5) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sadržava odredbe o raskidu, a naročito u slučaju
ako se povjereni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na
štetu Grada Siska i građana.

-

BON 2 (i fizičke i pravne osobe) - ne stariji od
30 dana do dana slanja objave natječaja,

(6) Odluku o raskidu ugovora donosi gradonačelnica na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo i
komunalni sustav, a o razlozima raskida gradonačelnica
je dužna izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj
sjednici.

-

potvrdu Porezne uprave o stanju duga - ponuditelj
mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja
svih dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje - ne stariju
od 30 dana do dana slanja objave natječaja,

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav.

-

-

-

-

ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i
tehnički opremljen za obavljanje posla za koje
se provodi postupak prikupljanja ponuda za
sklapanje ugovora o povjeravanju poslova,
(reference - oprema, poslovni prostor, broj i
struktura djelatnika, dosadašnji poslovi),
ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba
za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da
se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog
gospodarskog kriminala (izjava da direktor
odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno
osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni
postupak za gospodarska kaznena djela prema gospodarskom kriminalitetu u Kaznenom
zakonu - odgovorna osoba ponuditelja izjavu
daje za sebe i za pravnu osobu - ovjerena od
nadležnog tijela (javni bilježnik) - ne stariju od
30 dana do dana slanja objave natječaja,
ukoliko naručitelj to zahtijeva ponuditelj je
dužan dostaviti kvalitetnu garanciju za uredno
ispunjenje ugovora, za sve vrijeme na koje je
ugovor sklopljen (bezuvjetna garancija banke s
obvezom plaćanja »na prvi pismeni poziv i bez
prigovora«),
kada to ocijeni potrebnim Grad Sisak može
zatražiti od ponuditelja druge dokaze radi utvrđivanja sposobnosti ponuditelja.

Članak 9.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 5/06).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/15-01/110
URBROJ: 2176/05-02-16-4
Sisak, 28. siječnja 2016.
Prvi potpredsjednik
Ivica Rendulić, v.r.
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»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 2016. 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.

