
ZAPISNIK

s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska odrŽane 19. ožujka 2021. godine s početkom u
10,03 sati u svečanoj dvorani Restorana Cocktail 2 u Sisku, Ulica Mije Goričkog 58 i
nastavka iste sjednice odrŽanog elektroničkim putem 23 ' ožujka 2021 ' godine

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Ivana Cindrić-
predsjednica Gradskog vijeća, Željko Đermanović-prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica
Grgurić, Lucija Hinić, Ivan Jurić, Ljiljana Slunjski, Dragica Krupljanin, Marijan Medved-
drugi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Romana Skender, Vesna Štengl, Vlatka
Vukelić, Darjan Vlahov, Nenad Vukušić iDarko Žak.

Odsutni vijećnici: Marko Jajčinović, Tonka Jozić-Novinc, Mario Markić' Edin Safić, Predrag
Sekulić, Franjo Šaban i Jure Šipuš.

Sjednici je naknadno u 10,17 sati pristupio vijećnik Zvonko Marincelj pa je u odlučivanju
sudjelovalo 1 8 vijećnika.

ostali nazočni: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica, Marko Krička, zamjenik
gradonačelnice, Ivica Rendulić, zamjenik gradonačelnice, Gordana Karapandža Prica,
pročelnica Upravnog odjela Zaupravnq imovinsko pravne i opće poslove, Mario DugandŽija,
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, Silvija MuŽek, pročelnica
Upravnog odjela za proračun i financije, Mario Sekulić, voditelj odsjeka za urbanlzam,
kulturnu baštinu i zaštitu okoliša Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša'
Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela za obtazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno
društvo, Danka Koštić, direktorica Gradske tržnice Sisak d'o.o., Katarina Luketić, direktorica
Gospodarenja otpadom d.o.o., Darko Majić, direktor Auto prometa Sisak. d.o.o., Pejo
Trgovčević, direktor Sisačkog vodovoda d.o.o., Goran Groš, direktor Komunalca Sisak.d.o.o.,
Tihana Kokanović, ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Stari' Sandra Kramarić, ravnateljica
Dječjeg vrtića Sisak Novi, Dubravka Šurlan, ravnateljica Narodne knjiŽnice i čitaonice Vlado
Gotovac Sisak, Vlatko Čakširan' ravnatelj Gradskog muzeja Sisak, Josip Mrgan, ravnatelj
Športsko rekreacijskog centra Sisak, Miroslav Golub, zapovjednik Javne uit.oguin" postrojbe
Grada Siska, Zđenko Plevančić, novinar MreŽe TV i Iva Mušec Posilović, novinarka Radio
Siska.

U nastavku sjednice, elektroničkim putem je glasovalo 19 vijećnika: Goranka Arthofer, Dario
Batnožić, Ivana Cindrić-predsjednica Gradskog vijeća, Željko Đermanović-prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Tonka Jozić-Novinc, Ivan Jurić,
Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Manjan Medved-drugi potpredsjednik Gradskog
vijeća, Ivan Mlinarić' Edin Safić, Predrag Sekulić, Romana Skender, Franjo Šaban, Vesna
Štengl, Darjan Vlahov i Nenad Vukušić.

|{ije glasovalo sljedećih 6 vijećnika: Marko Jajčinović, Ljiljana Slunjski, Mario Markić' Jure
Sipuš, Vlatka Vukelić iDarko Zak.

Sjednicomje predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Cindrić kojaje utvrdila daje sjednici
nazočno 17 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
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Aktualni sat je počeo u 10,05 sati



S obzirom da vijeĆnica Vlatka Vukelić nije stigla postaviti svoja vijećnička pitanja za vrijeme
trajanja Aktualnog sata na prošloj sjednici Gradskog vijeća, prva je postavljala vijećnička
pitanja.

Gospođa Vlatka Vukelić je na početku rekla kako ju žalosno što nije sazvana tematska
sjednica Gradskog vijeća na temu katastrofalnog potresa koji je pogodio Sisak i Sisačko-
moslavačku Županiju.
Vijećnica je rekla da je prvo pitanje vezaflo uz stanje u prometu na području Grada Siska koje
je oko 8 sati i oko 16 sati, kada građani odlaze i vraćaju se sa svojih radnih mjesta, a stanjeje
izuzetno loše.
S obzirom da je vidjela Prometnu studiju koju je Grad Sisak naručio, zanima ju postoje li
kakvi planovi da se promet u Sisku riješi kao što je dovršetak sanacije Mosta Gromova?
U kojoj je fazi projekt izgradnje trećeg kupskog mosta s obzirom da postoje informacije da se
to treba dogoditi tek 203l ' godine. Što Grad Sisak radi po tom pitanju?
Drugo pitanje je vezano uz potres. Djelomično se radi o pitanju' a djelomično o sugestiji'
Je li Grad Sisak uključio ikoji europski centar koji se bavi obnovom potresom pogođenih
područja? Ne moŽemo biti zadovoljni tempom kojim se obnova odvija.
U Europi postoje centri koji su specijalizirani upravo za ta pitanja da se ne bi događalo da
restauratori i statičari ,,kapaju" u privatne i javne prostore već to rade projektni biroi koji
imaju nekoliko stotina ljudi. To je velika investicija, ali pretpostavka je da se Grad Sisak
moŽe naplatiti od drŽave ili ćemo ovisiti o pojedinačnim statičarima koji tu i tamo zalutaju na
privatne čestice jednako kao i konzervatori ili ćemo se prihvatiti ovakvog tipa cjelovite
obnove? MoŽemo li aplicirati na EU fondove i obnovu cjelovito riješiti?

Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da se svi naŽalost sjećamo sjednice Vlade
Republike Hrvatske koja je ođržana 24. veljače 2017. godine. Tada je kao građonačelnica
imala priliku predložiti prioritete koji se odnose na grad Sisak. Premijeru i članovima Vlade je
bilapikazanaiprezentacija. Pri tome je bilo govora i o izgradnji mosta na rijeci Kupi.
Gradska uprava je utrošila znatna sredstva za dokumentaciju vezanu uzizgradnju mosta kao i
za rješavanje imovinsko pravnih odnosa' Nakon toga je zaključeno kako je to prevelik trošak
te da dokumentacija nije adekvatna. Nakon toga, zaključeno je da Grad Sisak uopće nije
nadležan već Hrvatske ceste. Nakon toga pokrenuto je pitanje pi|aznih cesta mostu u odnosu
na rješenja koja je Grad Sisak ranije predlagao. Vjerojatno će taj most preko rijeke Kupe biti
nešto kao i autocesta Sisak-Zagreb, odnosno da je to sisački jednorog i nešto o čemu svi
pričaju, ali ga nitko nikada nije vidio i zaptavo ne postoji.
Most nije zahtjevan financijski problem jer nemamo neku veliku rijeku Kupu koju treba
premostiti. )4*ji je problem napraviti funkcionalnu prometnicu u dva smjera paralelno s
po stoj ećim Zeljeznilčkim mo stom.
Zašto Republici Hrvatskoj i nadležnom ministarstvu nije u interesu da to riješi kako bi se
rasteretila Strossmayerova ulica i Sisak koji je Grad na četiri rijeke, to nije jasno.
osim lobiranja, Grad Sisak ne moŽe puno toga napraviti i na tome ćemo nastaviti raditi.
Sto se tiče ideje da đržava, odnosno Grad uključi tim iz europskihzemalja koje imaju iskustva
s potresima, upravo danas smo o tome raspravljali na sjednici Kluba vijećnika i čudom smo Se

čudili da Republika Hrvatska zakoju znamo da ima ograničen broj stručnjaka građevinske
struke i stručnjaka specijaliziran1h za statiku, zašto se kao članica Europske unije nije obratila'
recimo, Italiji koja ima bogato iskustvo i rješenja za potrese. To nije jasno.
Zamjenlk gradonačelnice Marko Krička koji je na čelu StoŽera Civilne zaštite Grada Siska
prisustwje svim sjednicama Nacionalnog stoŽera u Petrinji pa će pokrenuti i to pitanje.
MoŽda usvoje naš dobronamjerni savjet i ne shvate to kao politikanstvo već brigu za dobrobit
svih građana tako da obnova ne traje do 2030' godine već do kraja202I. godine.
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Gradonačelnica je rekla kako cijeni prijedlog i kako je to dobra ideja.

Vijećnica Vlatka Vukelić je bila zadovoljna odgovorima na svoja vijećnička pitanja.

Gospodin Nenad Vukušić je upitao koliko se u gradu Sisku nalazi kontejnerskih naselja.
Koliko je kontejnera u njima? Koliko kontejnera nedostaje? očekuju li se novi kontejneri koji
nedostaju za smještaj građana?

Gospodin Marko Krička je objasnio da, u ovome trenutku, na području Građa Siska je
nekoliko kontejnerskih naselja, prema redoslijedu kako su nastajala: na području nekadašnjeg
HEP-ovog parkirališta, parkirališta kod Gradskog stadiona NK ''Segesta", privatnog
parkirališta tvrke Prvča, dvije lokacije na području Komunalne zone u blizini crpne stanice
kod Mosta Gromova i crpne stanice odra, na području Lonjske ulice i kod Petrinjske ulice do
PoS-ovih stanova. Sve zajedno' u ovome trenutku na području Grada Siska je oko 205
kontejnera. 165 je osigurala država, a ostali kontejneri su iz donacija' Vjerojatno je broj od
205 kontejnera i veći jer su ih ljudi sami osigurali putem privatnih investicija, donacija ili
određenih udruga' Veliki broj kontejnera na području Grada Siska je osigurao Caritas. Neke
imamo u evidenciji, a neke nemamo. Pred nama je to da intenzivno radimo na izgradnji 3

kontejnerska naselja. Jedno je u Ulici Ivana Fistrovića između Strukovne škole i auto kuće
,,Rudman" zakoje smatramo da će se do kraja ovog mjeseca useliti između 60 i 100 ljudi i'
ono što dolazi donacijom mađarske Vlade i talijanske Vlade, je uz Ulicu Marijana Cvetkovića
gdje će biti raspoređeno 56 kontejnera iz Mađarske i 24 do 28 kontejnera izltalije.
Na Žalost' koliko god se taj broj činio velik, odnosno blizu 100 smještajnih jedinica, u ovome
trenutku imamo potrebu na temelju 300 zahtjeva. Tih 300 zahtjeva se odnosi na oko 800 ljudi.
Nadamo se da ćemo zajedno s državom uspjeti riješiti taj problem. Do 10. oŽujka na pođručju
Grada Siska ',kapaju" kontejneri jer se raspoređuju na područje Grada Petrinje i Gline. od
1600 kontejnera, dtžava je oko 160 kontejnera rasporedila na području Grada Siska'
Vjerujemo da je to slučajnost i vjerujemo da nema nikakve namjere' a|i da su neke slučajnosti
učestale-jesu. Vjerujemo da će u Nacionalnom stoŽeru uvidjeti da Grad Sisak treba veću
pomoć iako ne govorimo da Gradu Sisku pomoć nije pružena.

Vijećnik Nenad Vukušić je bio zadovoljan dobivenim odgovorima.

Gospodin Darko Žak je utvrdio kako se na\aze na samom kraju saziva ovog Gradskog vijeća
te ima potrebu se zahvaliti gradonačelnici na svim njezinim samoprozvanim uspjesima kojima
se obasula tijekom svoja dva mandata.
Prvo na čemu se zahvaljuje je da je gradonačelnica uspjela zadužiti Grad Sisak za više od 150
milijuna kuna te smo postali prvaci u Republici Hrvatskoj po zaduŽenosti. Također čestitao je
na uspješnoj demontaŽi željezničke pruge uz pomoć udruge Kopa Beach' Hvala što
gradonačelnica nikada nije rekla koliko je koštala izgradnja Ledene dvorane. Također, hvala
na svim izgubljenim sudskim sporovima. Hvala u ime roditelja djece koje je gradonačelnica
j avno nazv ala idiotima.

Gospođa Kristina Ikić Baniček je utvrdila da vijećnik, osim izrečenih laži, nlje uspio postaviti
ni jedno pitanje.
osim navedenog, pažnju privlači najveća laž, a to je da se Grad Sisak u posljednjih 8 godina
zadužio' Grad Sisak, u posljednjih 8 godina, nije podigao ni jeđan kredit' osim i isključivo u
svrhu reprogramiranja loših kredita koje je HDZ-ov gradonačelnik u prethodnim mandatima
podigao, a za to su glasovali i HDZ-ovi vijećnici s partnerima. Ako se konkretno misli na
ustanovu koja je u vlasništvu Republike Hrvatske koja se zove Hrvatska banka za obnovu i
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razvoj, radi se o poticajnim sredstvima i to nije kredit. radi se o poticajnim sredstvima za
jedinice lokalne samouprave za komunalnu infrastrukturu i ostale projekte.
Dakle, osim za reprogramiranje loših HDZ-ovim kredita, nismo imali za potrebu podizati
nove kredite.
Sami financiramo kapitalne projekte poput Sportske dvorane Ze|eni brijeg bez poteškoća.
Raduje da ćemo i u trećem mandatu nastaviti raditi na dobrobit sugrađana i završiti sve
projekte koje smo započeli kao i da započnemo neke nove projekte.
Svi podaci su javno dostupni na internetskim stranicama.

Gospodin Darko Žak je rekao da svaki osnovnoškolac zna pročitati podatke koji su bili u
materijalima za sjednice Gradskog vijeća. Tamo je pisalo kredit Hrvatske banke za obnovu i
razvoj' Jedne uvjete su vijećnici izglasavali' a druge uvjete je gradonačelnica potpisala.
Dobro je da sisačka javnost zna kako je gradonačelnica izjavila da Grad Sisak nije podigao ni
jedan kredit u njezinim mandatima.

Gospodin Marijan Medved je uputio pitanje pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo i
komunalni sustav:
Uklanja li Grad Sisak ruševine? Što se događa po tom pitanju i koja je procedura?

Gospodin Mario Dugandžija je objasnio da se pitanje' vjerojatno, odnosi na objekte koji su u
potresu u potpunosti uništeni.
U posljednjih tjedan dana, na Grad Sisak je prenesena odgovomost za uklanjanje objekata. Tu
govorimo o objektima koji su prioritetni za uklanjanje i koji ugroŽavaju sigurnost građana i
infrastrukture.
Procedura je takva da se za takve objekte ishodi suglasnost za uklanjanje od strane vlasnika.
Nakon toga dolazi do uklanjanj a i nađzora.

Vijećnik Marijan Medved je bio zadovoljan dobivenim odgovorom'

Gospodin Darjan Vlahov je svoje pitanje uputio gradonačelnici' Rekao je da je sinoć odrŽana
emisija ,,Otvoreno" na Hrvatskoj radio televiziji. U toj emisiji tema je bila obnova nakon
potresa i u njoj su sudjelovali ministar Horvat, predstavnici Grada Gline i Grada Petrinje,
Grada Zaptešića, Grada Zagreba.
Imali smo priliku čuti da je pozvan i predstavnik Grada Siska. Zašto se gradonačelnica nije
odazvala pozivu na dolazak u emisiju? Zašto nije predstavljala građane ovog grada?

Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da uređivačka politika HRT-a nije u njezinom
đjelokrugu, ali moŽe odgovoriti da se za dobrobit građana grada Siska mogu zalagati saborski
zastupnici koji bi npr. trebali utjecati da se kod izrade Zakona o obnovi, a pogotovo ako su
pripadnici vladajuće stranke, stavi u prijedlog zakona da se Sisak sufinancira u l00 o/o-tnom

iznosu što se na kraju nije dogodilo, usprkos svim Siščanima u Saboru izvladajuće stranke.
Gradonačelnica je rekla da će se nastaviti boriti za dobrobit Siščana na način kako je i đo sada
radila, za što misli da je bilo vrlo uspješno' a vijećnika poziva da se uključi u piču za
dobrobit građana jer nikada nije kasno za dobre namjere.

Gospodin Darjan Vlahov je rekao da je postavio vrlo jednostavno pitanje. Je li gradonačelnica
bila pozvana u emisiju i zašto, ako je bila pozvana, nije došla, s obzirom da je nedavno rekla
da joj je način komuniciranja s građanima preko jumbo plakata, a emisija je bila dobra prilika
za komunikaciju s javnošću kako se boi' za interese građana.
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Gospođa Lucija Hinić je rekla kako smo čuli da je počela podjela uskrsnica na gradskim
blagajnama. Koje skupine građana ostvaruju to pravo i u kojem iznosu?
Đački džeparac je uvršten u Proračun Grada Siska. Kada počinje podjela đačkog džeparca i na
koji način će se to odvijati?

Gospodin Goran Grgurač je objasnio da se uskrsnice tradicionalno isplaćuju već petu godinu.
ove godine po prvi puta će se isplaĆivati i đački đžeparuc.
Sto se tiče uskrsnica,iz medija se moglo iščitati da je isplatakrenula 8. ožujka i traje do 3.
travnja. Pravo na uskrsnicu ostvaruju nezaposleni i umirovljenici s mirovinom do 5.00,00
kuna. Cenzusi su podijeljeni na dva dijela. Umirovljenici s mirovinom do 2.000,00 kuna i
nezaposleni, imaju pravo na isplatu 300,00 kuna, a od 2.000,00 kuna do 5.000,00 kuna imaju
pravo na isplatu 200,00 kuna.
Bazu podataka smo dobili od Hrvatskogzavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje. osim toga, osobna iskaznica je temeljni dokument za pođizanje uskrsnice
ako se neki građani nalaze ubazama podataka.
Pravo na isplatu uskrsnice ima oko 15 tisuća građana grada Siska.
Đački džeparac je jedinstvena novčana naknada u Republici Hrvatskoj. Radi se o isplati
džeparca osnovnoškolcima i srednjoškolcima s područja Grada Siska kako bi džeparac
potrošili na ono što im je najpotrebnije.
Sto se tiče isplate, podijelili smo isplatu osnovnoškolcima, a zatim srednjoškolcima.
osnovnoškolci će đŽeparac dobiti direktno u školi' Srednjoškolci s područja Grada Siska, a
koji ne pohađaju srednju školu na području Grada Siska, također ostvaruju pravo na isplatu. o
tome će dobiti obavijest na kućnu adresu. Isplata će biti na gradskim blagajnama nakon isplata
uskrsnica.

Vijećnica Lucija Hinić je bila zadovoljna dobivenim odgovorima.

Gospođa Vesna Štengl je rekla da kađ god smo pomislili da gore ne moŽe biti kada se radi o
SDP-ovim nedjelima, oni nam pokaŽu damožejoš gore.
Radi se o tome da su se gradonačelnica i ravnatelj ŠRc-a Sisak Josip Mrgan drznuli
zaposlenicima ŠRC-a Sisak uskratiti pravo zaštite u području očuvanju zdravlja od zaraznih
bolesti i ignorirali preporuke Zavoda za javno zdravstvo zbog zaraze Covidom-L9, a zbog
zaštite zaposlenika da se zatvoi Šnc ao 14. ožujka, a zaposlenike koji nisu oboljeli pošalju
kućama u samoizolaciju. Radi se o 9 zaraženih zaposlenika'
Tim činom, svjesno su ugrozili zdrav|je zaposlenika, korisnika usluga ŠRc-a i ostalih
Siščana.
Zašto se inzistiralo da radnici dolaze na posao, prekrše mjere samoizolacije te dođe do
potencijalnog širenja zaraze?
Tko će preuzeti odgovornost za svjesno ugrožavanje zdravlja zaposlenika i korisnika ŠRc-a
kao i građana Siska?

Gospodin Marko Ikička je objasnio kako je StoŽer Civilne zaštite Grada Siska zađužen i za
provođenje mjera Nacionalnog stožera kada je u pitanju pandemija.
Prvo što treba upozoriti vijećnicu kada navodi broj od 9 oboljelih' to nije točno, a drugo taj
podatak, sukladno zakonu, vijećnica ne bi trebala ni znati. Bilo bi interesantno znati kako je
vijećnica došla do tog podatka. U posljedrye vrijeme po dojavi određenih orgatizacija,
policija dolazi na gumb. Policija najčešće dolazi na poziv HDZ-a, da li sisačkog, da li
Županijskog, dolazi na gumb.
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Kada vam netko kaŽe preporuka, sluŽbeni hrvatski jezik utvrdio je definiciju preporuke. To je
nešto što netko preporučuje, ali na odgovornima je da procjene je li preporuka dobronamjerna
ili zlonamjerna.
Potencijalno zatvaranje objekta isključivo se moŽe narediti, a ne preporučiti, a to bi izvršila
sanitama inspekcija.
Sada ćete čuti kako se situacija dalje ruzvljala u režiji klike HDZ-a. Dolazimo u situaciju da
bismo odgovomo pristupili netočnoj tvrdnji da je ŠRC centar zaraze) odlučujemo u kontaktu s
ravnateljem Epidemiološkog zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke župantje,
gospodinom Brkićem, financirati testiranje svih 50 zaposlenika.
Za informaciju vijećnici, u ŠRc-u ne rade samo njihovi djelatnici već postoji, u ovom
trenutku, i Crveni kriŽ koji je gospođa svojom odlukom htjela zatvoiti kako ne bi građani
grada Siska imali usluge Crvenog kiža. Idućih 14 dana je htjela zatvoiti kotlovnicu kako
ljudi u Domu za staije i nemoćne ne bi imali grijanje, kako u Centru za socijalnu skrb ne bi
imali grijanje. Vrhunski, sve je to vrhunski.
od 50 testiranih zaposlenika, zbogpropisa ne može se reći je li bilo i koliko je bilo pozitivnih.
Temeljem tih rezultata, određeni postupci su bili izvršeni, netko, a mi znamo tko, je popis
ljudi koji su bili testirani, uzeo neovlašteno ili dao neovlašteno određenoj osobi unutar sustava
zdravstva i koji je to upisao u sustav gdje je vidljivo koji su ljudi u samoizolaciji, a koji nisu,
a o tome nije nikoga obavijestio.
Yažno je istaknuti da, ako je netko u samoizolaciji, da ga obavijestite. Događa se suluda
situacija da ljudi koji su testirani i koji imaju dokaz da nisu pozitivni, šeću i nastavljaju živjeti
u svom gradu. Neki od njih dolaze obaviti neke poslove u policiju i dolaze u situaciju da im
kažu đa su u izolaciji.
Tragična situacija nastaje dalje. Da bi se sanirala šteta i suludost pojedinaca pod političkim
patronatom, opet se na gumb šalje policij a da ob1lazi ljude koji su u samoizolaciji, dva dana
nakon što im je istekla samoizolacija.
I gospodin Brkić je potvrdio da su u samoizolaciji navedeni i ljuđi koji su cijepljeni i ljudi koji
su preboljeli bolest i oboje.
Nakon što shvate što su napravili, da su mogli omogućiti zatvaranje Doma za starije i
nemoćne, Centra za socijalnu skrb zbog grijanja, ta osoba shvaća da je postupila suprotno
odredbama zakona i namjerno Želi oštetiti ne ŠRC već institucije koje djeluju u interesu i za
potrebe građana grada Siska.
U ovome trenutku u objektu ŠRc-a je izmješten dio sluŽbi Grada Siska i Crveni kriŽ koji su
na usluzi građanima, a čiji rad je netko namjerno pokušao zaustaviti.

Gospođa Vesna Štengl je rekla kako je vidljivo da se gospodin Marko Krička temeljito
pripremio nakon napisa u medijima.
Rekla je da, kada bi policija radila na gumb HDZ-a, onda neki ljudi ne bi ovdje sjedili.
To što je navedeno u odgovoru da se netko igra sudbinama ljudi na način koji je protuzakonit'
vijećnica je rekla kako se nada đa će se institucije bez gumba pozabaviti ovim slučajem.
Takav je slučaj i sa sjednicom ovog Gradskog vijeća. Tko organizira sjednicu? Pušu klime,
nema zraka, ni jedan ptozor nije otvoren, pola ljudi nosi maske ispod nosa. o čemu vi pričate
kada me i ovdje ugrožavate?

Gospođa Dragica Krupljanin je upitala koja je procedura za ftnanckanje stanarina ljudi koji su
podstanari, a koji ne mogu' zbog potresa živjeti u svojim domovima? Je li i Republika
Hrvatska započela s plaćanjem najamnina?

Gospođa Gordana Karapandža Prica je objasnila da je gradonačelnica na temelju odluke
Gradskog vijeća s prošle sjednice donijela 18. veljače 202l. godine, odluku kojom je utvrđeno
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da vlasnici i najmoprimci stanova koji su dobili oznake kao neuporabljivi zbog oštećenja i
vanjskih utjecaja te je potreban detaljan pregled, imaju pravo na sufinanciranje najamnine za
stanove koje su unajmili na području Grada Siska. Ta odluka vrijedi do 31. svibnja ove godine
i sufinancira se najamnina u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno, temeljem
sklopljenog ugovora o najmu, prijavljenog u Poreznoj upravi.
osim ovog načina sufinanciranja najamnine, Grad Sisak je zaprimio oko 137 zahtjeva za
sufinanciranje najamnina, a zahtjevi se i dalje zapimajujer se naknadnim potresima objekti
sve više oštećuju.
osim toga' Vlada Republike Hrvatske je 18. veljače đonijela odluku o sufinanciranju
najamnine za Grad Zagreb te za 4 Županije pogođene katastrofalnim potresom krajem prošle
godine.
Sto se tiče uvjeta' prema odluci Vlade, najamnina se sufinancira temeljem ugovora o najmu
koji je prijavljen u Poreznoj upravi, a odlukom gradonačelnice, sufinancira se najamnina za
objekte na području Grada Siska na temelju odluke Vlade kojom se može sufinancirati
najamnina za stan koji se nalazi udaljen u krugu 20 kilometara od stana ili kuće koji su
oštećeni.
Razlika između ovih dviju ođluka je da se odluka Vlade odnosi natzv. cryene naljepnice, a ne
i na žute naljepnice na koje se odnosi odluka gradonačelnice.
Prema odluci Vlade, najamnina će se sufinancirati za zamjenski stan od maksimalno 35 m2 po
članu domaćinstvate za svakog sljedećeg do 10 m2 s time da ta nekretnina ne smije biti veća
od nekretnine oštećene potresom.
odluka Vlade se primjenjuje do 1. oŽujka 2022. godine ili do obnove oštećenog objekta ili do
revizije oznake oštećenja nakon detaljnog pregleda, ovisi o tome što nastupi ranije.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i đržavne imovine je krajem veljače objavilo
javni poziv za sufinanciranje najamnine, a prijave se mogu podnijeti u roku od 60 dana od
objave javnog poziva, a u roku od 30 dana od objave javnog poziva se mogu javiti i vlasnici
stanova koji svoje stanove žele iznajmiti. Svi zahtjevi se podnose tom ministarstvu poštom na
adresu u Ulici Republike Austrije 20 uZagrebu.

Gospodin Marko Krička je đopunio odgovor rekavši da moli sve ljude da svi ljudi koji su
predali zahtjeve prema Gradu Sisku, a imaju crvene naljepnice na objektima, zahtjeve
obvezno predaju na natječaj kojije raspisan od strane države zato štoje iznos subvencije puno
veći no što je to iznos koji sufinancira Grad Sisak.
Na kraju, rekao je da podržava raspravu gospođe Štengl kako bi se sljedeća sjednica održala
online.

Gospođa Dragica Krupljanin je izraz|la zadovoljstvo dobivenim odgovorima rekavši kako
misli da će ovim odgovorimabiti zadovoljni i svi građani Siska čiji domovi su oštećeni ili
uništeni u potresu.

Gospođa Ljiljana Slunjski je uputila svoje pitanje gradonačelnici, a odnosi se na podtočku
današnjeg predloŽenog dnevnog reda 2.c), a to je Prijedlog programa o izmjenama Programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2027 '
godinu. U navedenom programu ništa nije navedeno, a đa se odnosi na Budaševo ili susjedna
naselja. Goruća pitanja u Budaševu su obnova prometnica, nedostatak parkirnih mjesta u
centru mjesta' odnosno na Trgu Marijana Šokčevića, znači prostor između škole' crkve i
društvenog doma, nedostatak nogostupa na frekventnim prometnicama, a posebno za djecu
koja idu u školu kao npr. izMa|og Budaševa, dio prometnica koji je sustavno pod vodom za
vrijeme kišnog razdoblja, posebno Berekova ulica, Malo Budaševo i Pavlićeva ulica koja
prolazi pokraj župne crkve, sanacija društvenog doma i prije i poslije potresa.
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PodrŽavamo sve što se radi, ali gdje su tu mještani Budaševa i susjednih mjesta?

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako je vijećnica dobro primijetila da je veći broj
prometnica na području Grada Siska oštećen uslijed potresa, između ostalog i na području
Budaševa, ali nismo ih htjeli navoditi s obzirom da vjerujemo obećanju HDZ-ovog ministra
Butkovića koji je izjavio da će dtžava omogućiti jedinicama lokalne samouprave koje su na
potresom pogođenom području, u potpunosti financirati obnovu svih prometnica. Naši
komunalni redari su dan ili dva nakon potresa popisali svu štetu pa i na području Budaševa i
poslali u ministarstvo. Do sada nismo dobili nikakvu informaciju. Bilo bi neozbiljno da mi
preuzmomo obveze obnove prometnica, a da nismo osigurali sredstva u Proračunu.

Gospođa Ljiljana Slunjski je rekla da nije dobila odgovore na svoja pitanja jer nije postavila
pitanje o oštećenjima prometnica vezanih uz potres već se radi o problemima unatrag 8
godina.

Gospodin Dario BatnoŽić je upitao gradonačelnicu kakva je situacija s vrijednosnim
karticama jesu li se počele dijeliti?

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla koliko je mjera s vrijednosnim karticama koje je
izglasalo Gradsko vijeće dobro, govori naših 5500 sugrađana koji su se prijavili' To su
građani koji su imali zelene oznake upotrebljivo s preporukom ili Žute naljepnice hitne
sanacije.
Tih oko 5500 kartica ztači wijednost preko 6,5 milijuna kuna što je vrlo izdašna pomoć
Grada Siska svojim sugrađanima što je i raz|og što ćemo ovih dana uputiti detaljan izvještaj o
utrošku sredstava koji smo objavili na internetu, a ovaj tjedan će biti i ažuiran kako bismo
zatražili dodatna državna sredstva kako bismo nastavili s izgradnjom kontejnerskih naselja i
kako bismo nastavili pružati liječničke, psihološke, usluge pranja rublja za preko 300
korisnika kontejnerskih naselja te kako bismo nastavili s hitnim sanacijama koje izvodimo o
trošku Grada jer ne želimo opterećivati i stvarati troškove građanima.
Vrijednosne kartice su personalizirane na način da, osim što glase na ime i prezime i oIB,
imaju i PIN koji se odnosi direktno na korisnika.
Kako ne bismo stvarali give da 5500 ljudi dolazi pitati kada će dobiti kartice, odlučili smo
da telefonom ili elektroničkom porukom, dva dana ranije obavijestimo korisnika kartice kađa
može preuzeti svoju karticu.
Kartice se izrađuju od strane oTP banke' a s obzirom na njihow tehnologiju, molimo
sugrađane i, nakon što ih iskoriste, da ih ne bacaju jer će to biti odličan medij prilikom nekih
drugih mjera kojima bi Grad Sisak išao prema sugrađanima putem tih wijednosnih kartica.

Vijećnik Dario BatnoŽić je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.

Aktualni sat je završen u 1 1,07 sati.
Utvrđuje se da su svi vijećnici koji su se prijavili za postavljanje vijećničkih pitanja postavili
pitanja u aktualnom satu.

Predsjednica je zbog provjetravanja prostora zakazala paunr u 1 1,08 sati
pauza je završena u 1 1,30 sati'

Gospođa Ivana Cindrić je utvrdila da je sjednici nakon pauze nazočno 18 vijećnika te se mogu
donositi pravovalj ane odluke.
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Gospođa Ivana Cindrić je predloŽila sljedeću dopunu dnevnog reda:
PredlaŽem dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 5. predloŽenog dnevnog reda dodaje
nova točka 6' koja glasi:
"Prijedlog odluke o zaključivanju predugovora o međusobnim pravima i obvezama te o
prijenosu prava vlasništva na k.č.br. 29Il4 i 294lI43 u k.o. Sisak Stari na Agenciju zaptavni
promet i posredovanje nekretnin ama" .

obrazloženje prijedloga za dopunu dnevnog reda:
Prijedlog se predlaŽe kao dopuna dnevnog reda zbog dopuna dokumentacije potrebne za
utvrđivanje liste reda prvenstva koja je zaprimljena nakon objave materijala za sjednicu
Gradskog vijeća.
Materijali Za oyu dopunu Prijedloga dnevnog reda su podijeljeni vijećnicima.

Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno s 18 glasova za.

Također, predložila je i dopunu dnevnog reda tako da se iza dopunjene točke 6. predloženog
dnevnog reda dodaje nova točka 7. s podtočkama koje glase:

,,a) Prijedlog odluke o đodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Damiru Kukuruzoviću-
posthumno,
b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2020. godinu Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Siska,
c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2020. godinu odjelu za
infektivne bolesti opće bolnice,,dr. Ivo Pedišić" Sisak,
d) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2020. godinu Jasminki Gerin,
e) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Slavku Tucakoviću,
f) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Alenu Sadikoviću,
g) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Marijanu Židanu}'

obrazloženje prijedloga za dopunu dnevnog reda:
određeni prijedlozi kandidata za dodjelu javnih piznanja Grada Siska zapimljeni su nakon
objave materijala za sjednicu Gradskog vijeća na službenim stranicama Gtada Siska. Nakon
toga, pristupilo se izradi materijala vezanihuz odluke o dodjeli Nagrada Grada Siska.
Materijali za oyu točku su dostavljeni vijećnicima.

Prethodni prijedlogje usvojenjednoglasno s 18 glasova za.

Predsjednica je predloŽila sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 202I. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Sisku u202I. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Siska za 202I. godinu'
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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d) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska
u2021. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2021.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2021. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog proglama o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u
202L godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
3. Prijedlog odluke o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole
Sela,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog odluke o zaključivanju predugovora o međusobnim pravima i obvezama te o
prijenosu prava vlasništva na k.č.br' 29114 i 2941143 u k.o. Sisak Stari na Agenciju za pravni
promet i posredovanj e nekretninama,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Damiru Kukuruzoviću-
posthumno,
Predlagatelj : Željko Đermanović, predsj ednik odbora za javna piznarya
b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2020' godinu Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Siska,
Predlagatelj : Željko Đermanović, predsj ednik odbora za javna piznanja
c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2020. godinu odjelu za
infektivne bolesti opće bolnice,,dr. Ivo Pedišić" Sisak,
Predlagatelj : Željko Đermanović, predsj ednik ođbora za javna piznanja
d) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za2020. godinu Jasminki Gerin,
Predlagatelj : Željko Đermanović, predsjednik odbora za javnapiznanja
e) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Slavku Tucakoviću'
Predlagatelj : Željko Đermanović, predsj ednik odbora za javna piznanja
f) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Alenu Sadikoviću,
Predlagatelj : Že|jko Đermanović, predsj ednik odbora za javna piznanja
g) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Marijanu Židanu.
Predlagatelj : Željko Đermanović, predsjednik odbora za javnapiznanja

Dnevni redje usvojenjednoglasno s 18 glasovaza.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjednica je zakazala pauzu za odtžavanje sjednice odbora
za statutamo-pravna pitanja črji članovi su razmatrali prijedloge materijala za dopunjene točke
dnevnog reda.

Sjednica odbora je započelau 11,35 sati'
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Sjednici su bili nazočni članovi odbora: Nenad Vukušić-predsjednik odbora, Ivana Cindrić-
zamjenicapredsjednika odbora, Manjan Međved, Ivan Mlinarić i Darko Žak-članovi odbora.

ostali nazočni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela Za upravne'
imovinsko pravne i opće poslove i Željko Đermanović-predsjednik odbora za dodjelu javnih
pnznanja.

Predsjednik Nenad Vukušić je utvrdio da je sjednici nazočno 5 članova odbora te se mogu
donositi pravovalj ane odluke.

Predsjednik je predloŽio sljedeći

1. Prijedlog odluke o zaključiv""j" or:fJil|}|o-"u'robnim pravima i obvezama te o
prijenosu prava vlasništva na k.č.br. 29I14 i 294lI43 u k.o. Sisak Stari na Agenciju za ptavni
promet i posredovanje nekretninama,
2. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Damiru Kukuruzoviću-
posthumno,
b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2020. godinu Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Siska,
c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2020. godinu odjelu za
infektivne bolesti opće bolnice,'dr. Ivo Pedišić" Sisak,
d) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za2020. godinu Jasminki Gerin,
e) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Građa Siska Slavku Tucakoviću,
f) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Alenu Sadikoviću,
g) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Marij anuŽidanu.

Dnevni redje usvojenjednoglasno s 5 glasova za.

TOCKA 1.

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5
glasova za, utvrđenje Prijedlog odluke o zaključivanju predugovora o međusobnim pravima i
obvezama te o prijenosu prava vlasništva na k.č.br. 29ll4 i 294ll43 u k.o. Sisak Stari na
Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama i proslijeđen Gradskom vijeću na
r azmatr anje i usvaj anj e.

TOCKA 2.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Željka Đermanovića, gospodin Darko Žak
je utvrdio da se ne može obraz|ožiti zašto su neki kandidatiuzetj u obzir za dodjelu javnih
piznanja, a drugi nisu uzeti u obzir, odnosno nisu predloženi za dodjelu javnih piznanja
Grada Siska jer nema jasno propisanih kriterija kojima se utvrđuje koji kandidati se predlaŽu
za dodjelu javnih piznanja.

a) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za
Životno djelo Damiru Kukuruzoviću-posthumno i proslijeđen Gradskom vijeću narazmatranje
i usvajanje.

b) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđenje Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada
Siska za 2020. godinu Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Siska i proslijeđen Gradskom
vijeću natazmatranje i usvajanje.
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c) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđenje Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada
Siska za 2020. godinu odjelu za infektivne bolesti opće bolnice 

',dr. 
Ivo Pedišić" Sisak i

proslijeđen Gradskom vijeću narazmattanje i usvajanje.

d) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dođjeli Godišnje nagrade Grada
Siska za 2020. godinu Jasminki Gerin i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje.

e) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska
Slavku Tucakoviću i proslijeđen Gradskom vijeću narazmattanje i usvajanje.

f) Jednoglasno S 5 glasova za, utvtđen je Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska
Alenu Sadikoviću i proslijeđen Gradskom vijeću natazmatranje i usvajanje.

g) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog ođluke o dodjeli Pohvale Grada Siska
Marijanu Židanui proslijeđen Gradskom vijeću narazmatranje i usvajanje.

Sjednica odbora je završenau 11,45 sati.

Nakon sjednice Odbora za statutamo pravna pitanja, predsjednica je utvrdila da je sjednici
nazočno 18 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Također, utvrđila je da se 21' sjednica prekida, a nastavak sjednice će se odrŽatju23' oŽujka
2021. godine od 09,00 sati.

Utvrđuje se da je nastavak sjednice' sukladno članku 64. stavku 4. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Siska (,'Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije",broj 12109,20109,9110,
4113, 6/|3-pročišćeni tekst, 1Il13, 13l13,20lI7,13l78,18/18-pročišćeni tekst,, 4120 i 8l2I),
odtžan elektroničkim putem kako slijeđi:

Gospođa Vesna Štengl je napisala sljedeće primjedbe:

Poštovani,

prije glasovarya o točkama dnevnog reda želim izraziti svoje nezadovoljstvo naprasnim,
bezrazložnim i neopravdanim prekidom 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska 19. ožujka
2021. godine, kao i održavanjem nastavka 21. sjednice elektroničkim putem čija organizac|ja
nije uvjetovana epidemiološkim mjerama, već činjenicom da je nama, oporbenim gradskim
vijećnicima onemogućeno postavljanje pitanja vezanlh uz trošenje 20 milijuna kuna uplaćenih
sredstava koje je Vlada RH uplatila na račun Grada Siska za sanaciju šteta od posljedica
razornog potresa, kao i dobivenih sredstava od donacija u iznosu 3.I75.2I4 kuna koji su
predmetom izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska'

Na sjednici 19. ožujka smo željeli podržati prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska
za202I. godinu u smislu mjera i raspodjele sredstava za sanaciju šteta od potresa, a u korist
građana grada Siska, ali nakon Izvještaja utrošenih sredstava od donacija i interventne pomoći
države objavljenim na sluŽbenim stranicamaGrada Siska nakon naprasno prekinute sjednice
Gradskog vijeća, nameće se niz pitanja vezanih uz transparentnost i istinitost objavljenih
podataka.
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S pravom se pitamo na što se konkretno utrošilo navedenih 19.988.666.92 kune dtžavnog,
odnosno našeg novca' kad znamo da su na terenu, u Vremenu nakon potresa, radili volonteri
koji su skidali dimnjake, popravljali krovove, da su pripadnici HGSS-a svakodnevno na
području Grada Siska odrađivali stotine intervencIja, da su se dizalice s kranovima i kamioni
koji su bili na raspolaganju našim sugrađanima dovozili i otganizirali privatnim linijama?

Inzistiramo na transparentnosti vezanoj uz utrošak sredstava s obzirom na činjenicu da se
javljaju građani koji tvrde da su bili na popisima Grada Siska u kojima je navedeno da su
primili novčanu pomoć, a istu nisu primili, kao i načina, transparentnosti i zakonske osnove
podjele novčanih sredstava donacije ''iz ruke u ruku'' u sportskoj dvorani koja postavlja
sumnju da je možda javna podjela novca građanima bio samo paravan iza kojeg se krije
otuđivanje dijela sredstava u privatne svrhe te da sav novac nije završio u džepovima građana.
Že|imo između ostalog znati koje su to građevinske tvrtke koji su angažiraneu saniranju šteta
od potresa?

Dakle, niz je pitanja na koja nemamo odgovori te je moje mišljenje da će odgovori na ta
pitanja ostati otvoreni zbog činjenice da samovoljna gradonačelnica smatra da može raditi što
hoće i da nikom ne treba poloŽiti račun, pa ni građanima koji su je izabrali na tu funkciju'

TočKA 1.
Zapisnik s 20' sjednice Gradskog vijeća Grada Siska usvojen je jednoglasno s 19 glasovaza.

TočKA 2.
a) Sa 17 glasova za, jednim glasom protiv, gospodina Franje Šabana i jednim glasom
suzdrŽanim, gospođe Vesne Štengl' donesene su

IZMJENE I DoPUNE PRoRAčUNA GRADA SISKA ZA202t. GoDINU

b) Sa 17 glasova za, jednim glasom protiv, gospodina Franje Šabana i jednim glasom
suzđržanim, gospođe Vesne Štengl, donesen je

c) Sa 17 glasova za, jednim glasom protiv, gospodina Franje Šabana i jednim glasom
suzdrŽanim, gospođe Vesne Štengl, donesen je

PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku a2021.

godini

PROGRAM
o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Grada Siska za202l. godinu

d) Sa 17 glasova za, jednim glasom protiv, gospodina Franje Šabana i jednim glasom
suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, donesen je

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u202l. godini
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e) Sa 17 glasova za, jednim glasom protiv, gospodina Franje Šabana i jednim glasom
suzdrŽanim, gospođe Vesne Štengl, donesen je

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u2021. godini

Đ Sa 17 glasova za' jednim glasom protiv, gospodina Franje Šabana i jednim glasom
suzdrŽanim, gospođe Vesne Štengl' donesen je

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u2021. godini

g) Sa 17 glasova za, jednim glasom protiv, gospodina Franje Šabana i jednim glasom
suzdrŽanim, gospođe Vesne Štengl, donesen je

PROGRAM
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u202|. godini

TočKA 3.
Sa 18 glasova za ijednim glasom suzdržanim' gospodina Franje Šabana, donesenaje

ODLUKA
o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Siska

TOCKA 4.
Jednoglasno s 19 glasova za, donesenaje

ODLUKA
o dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica

TOčKA 5.
Sa 17 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospodina Franje Šabana i gospođe Vesne Štengl,
donesena je

ODLUKA
o izmjeni odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela

ToČKA 6.
S 18 glasovazai jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, donesena je

ODLUKA
o zaključivanju predugovora o međusobnim pravima i obvezama te o prijenosu prava
vlasništva na k.č.br. 29l/4 i2941143 u k.o. Sisak Stari na Agenciju za pravni promet i

posredovanje nekretninama

TOCKA 7.
a) Jeđnoglasno s 19 glasova za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Nagrade Grada Siska zaživotno djelo Damiru Kukuruzoviću-posthumno
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b) Jednoglasno s 19 glasova za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za2020. godinu Javnoj vatrogasnoj postrojbi

Grada Siska

c) Jednoglasno s 19 glasovaza, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Godišnje nagrada Grada Siska za2020. godinu odjelu za infektivne bolesti

opće bolnice 
'dr. 

Ivo Pedišić" Sisak

d) Jednoglasno s 19 glasova za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za2020. godinu Jasminki Gerin

e) Jednoglasno s 19 glasova za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Pohvale Grada Siska Slavku Tucakoviću

f) Jednoglasno s 19 glasova za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Pohvale Grada Siska Alenu Sadikoviću

g) Jednoglasno s l9 glasova za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Pohvale Grada Siska Marijanu Žid,an

Ispisane elektroničke poruke vijeĆnika koji su glasovali nalaze se u prilogu i sastavni su dio
ovog zapisnika-

Prvi dio 21' sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je završen'u 11,48 sati, a nastavak iste
sjednice održan elektroničkim putem je završen u 16,00 sati.

ZAPISNICAR PRočELNICA PREDSJEDNICA

Gordana Karapandža PricaBaljak
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