ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 22. veljače 2018. godine u Gradskoj
vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 10,02 sati.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Željko Đermanović-prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Ivan Jurić, Tonka Jozić-Novinc,
Ivana Krčelić-predsjednica Gradskog vijeća, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan
Medved-drugi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Edin Safić, Predrag Sekulić,
Jure Šipuš, Vesna Štengl, Darjan Vlahov, Vlatka Vukelić, Nenad Vukušić i Darko Žak.
Odsutni vijećnici: Marko Jajčinović, Željka Josić, Mario Markić, Romana Skender i Franjo
Šaban-opravdali svoju odsutnost.
Ostali nazočni sjednici: Kristina Ikić Baniček-gradonačelnica, Marko Krička i Ivica Rendulićzamjenici gradonačelnice, Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne,
imovinsko pravne i opće poslove, Goran Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje,
kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Marijana Klobučar Bobetko-pročelnica Upravnog
odjela za proračun i financije, Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i
komunalni sustav, Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Sandra Matijević i Donat Rogić-službenici u Upravnom odjelu za upravne,
imovinsko pravne i opće poslove, Igor Rađenović-direktor trgovačkog društva Sisački
vodovod d.o.o, Goran Groš-direktor trgovačkog društva Komunalac Sisak d.o.o., Sandra
Divjakinja-direktorica trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Darko Majićdirektor trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o., Danka Koštić-direktorica trgovačkog
društva Gradska tržnica Sisak d.o.o., Pejo Trgovčević-direktor trgovačkog društva
Vodoopskrba Kupa d.o.o., Snježana Tomašević-direktorica trgovačkog društva Sisak projekti
d.o.o., Tihana Kokanović-ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Stari, Ljubica Ivšić-ravnateljica
Dječjeg vrtića Sisak Novi, Vlatko Čakširan-ravnatelj Gradskog muzeja Sisak, Dejan Rukljačzamjenik ravnatelja Športsko-rekreacijskog centra Sisak, Dubravka Šurlan-ravnateljica
Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Tanja Tole-v.d. ravnateljica Doma
kulture Kristalna kocka vedrine, Igor Čičak-ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Sisak,
Saša Tadić i Ivana Baričić Bajtela-novinari Radio Siska, Gordana Medur i Branko Nikitovićnovinari Mreže TV, Zdravko Strižić-novinar HINA-e, Željko Maljevac-novinar Novog
sisačkog tjednika, Nikica Čutuk-novinar Večernjeg lista, Ivan Pavlović i Josip Mijadžikovićostali nazočni građani.
Sjednici je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Krčelić koja je utvrdila kako je sjednici
nazočno 20 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Utvrđuje se da u „aktualnom satu“ četvrte sjednice nisu postavili pitanja sljedeći vijećnici koji
su se prijavili za postavljanje pitanja u aktualnom satu: gospodin Mario Markić, gospođa
Ivana Krčelić, gospodin Marko Jajčinović, gospodin Ivan Jurić, gospođa Romana Skender,
gospođica Lucija Hinić, gospođa Vlatka Vukelić i gospođa Dragica Krupljanin te će ih
postavljati na petoj sjednici.
„Aktualni sat“ je počeo u 10,05 sati.
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S obzirom da je gospodin Mario Markić odsutan, prvo pitanje je postavila gospođa Ivana
Krčelić koja je utvrdila kako je na prošloj sjednici bilo postavljeno vijećničko pitanje vezano
uz pregovore sa sindikatima u sustavu Grada Siska ne koje je odgovorila gradonačelnica, a
Most nezavisnih lista se zalaže za restrukturiranje gradskih poduzeća. Potpisan je ugovor s
tvrtkom koja radi analizu stanja gradskih trgovačkih društava i predlaže moguće
restrukturiranje ili poboljšanje svojih usluga.
Ne ulazeći u to da li su sporazumi koje je gradonačelnica potpisala s radničkim vijećima ili
ustanovama oko materijalnih prava zaposlenika dobri ili loši, smatramo da je sada vrijeme i za
novi početak kolektivnog pregovaranja Grada i sindikata Grada i gradskih ustanova i
trgovačkih društava. S obzirom da u Mostu imamo i gospodina Predraga Sekulića koji ima
iskustva i sa sindikatima i prepoznaje dobre i loše stvari iz sindikata i pregovaranja, mislimo
da bi on bio i dobar član tima u gradskom timu kod otvaranja takvih pregovora.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je podsjetila da su kolektivni pregovori započeli 2014. godine.
Sjeli smo se za stol, svi sindikati trgovačkih društava i svi direktori, gradonačelnica i
zamjenici gradonačelnika. Počeli su pregovori. Sindikati su uputili svoj prijedlog, mi smo
uputili svoj prijedlog kolektivnog ugovora. U tom trenutku, iz nepoznatih razloga, sindikati su
jednostrano napustili kolektivne pregovore, ustali se i iza toga nastavili komunicirati s našom
stranom pregovaračkog tima putem tiskovnih konferencija i izjava za medije koje su bile
isključivo u funkciji određenih političkih stranaka i do dana današnjeg ta komunikacija i dalje
funkcionira putem medija. Zato smo i bili primorani s radničkim vijećima koja predstavljaju
sve članove kolektiva, sve radnike, bez obzira da li su u nekom sindikatu ili ne, potpisati s
kolektivne sporazume koji im jamče prava veća no što je to Zakon o radu i koji jamče
uskrsnice koje će ovih dana biti isplaćene. Jednako tako, dobili su i božićnice. Kolektivni
sporazumi vrijede dvije godine s mogućnošću da, ako tako odluče radnička vijeća i radnici, se
mogu produžiti još dvije godine i da im se materijalna prava neće dirati.
Rekla je da, nitko sretniji od nje, ako sa strane sindikata, radnika, radničkih vijeća, počnu
dolaziti konkretni prijedlozi koji bi išli prema poboljšanju njihovog položaja.
Nitko sretniji da je netko od tih sindikata dao podršku Predragu Sekuliću kada je dobio otkaz.
Nitko u Gradu Sisku, od sindikalnih povjerenika zbog svog sindikalnog istupanja i djelovanja
nije dobio otkaz.
Gradonačelnica je rekla kako nije vidjela u medijima da su stali u obranu prava radnika te da
ne vidi da zastupaju prava radnika. I dalje je ta komunikacija isključivo usmjerena očuvanju
prava uhljeba koji su došli u mandatu HDZ-a i koji su 99% i dalje na čelu tih sindikata.
Jesmo za konstruktivne dijaloge i za zaštitu radničkih prava. To dokazuju potpisani sporazumi
koji ih jamče radnicima. Zato su ih potpisali i trgovačka društva i ustanove. Onog trenutka
kada oni odluče da žele zastupati prava svih radnika i doista se za to boriti i konstruktivno
obrazlagati stvari, a prestati se baviti politikom, vjerojatno ćemo tada moći doći do nekakvih
daljnjih razgovora.
Gospodin Ivan Jurić je odustao od svog pitanja koje je htio postaviti na prošloj sjednici, a koje
se odnosilo na obnovu željezničkog kolodvora. Razlog je taj što smo u medijima čuli prije par
dana, da ne zna ni ministar, a niti župan, kada će biti gotova obnova željezničkog kolodvora u
Sisku. Kako bi onda to znala gradnačelnica?
Vijećnik je postavio pitanje gradonačelnici ili direktoru Sisačkog vodovoda, a radi se o
Projektu Sisak II. U kojoj je fazi projektiranje i radovi na odvodnji u gradu Sisku?
Gospodin Igor Rađenović je rekao da je dolazeći ovdje potpisao dokument kojim započinje
Projekt Sisak II koji je stidljivo provučen kroz medije. To je projekt koji poziva na
iskazivanje interesa za izradu projektne dokumentacije za Sisak II. To je nastavak Siska I, a
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ideja je da se zatvori priča o vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje. S Hrvatskim
vodama je usuglašeno da se aglomeracija koju pokriva Sisačko-moslavačka županija, pokrene
s današnjim korakom i da u razdoblju koje je pred nama, a to je 4 godine, sva kućanstva na
području Grada Siska dobiju vodoopskrbni sustav kojih je malo, ali onih s odvodnjom je puno
više, da ih ubacimo u taj sustav. Projektna dokumentacija će biti izrađena u roku godine dana.
Struka će u roku od najduže godinu dana procijeniti sve što je potrebno.
Ono što je ekonomski isplativo i ono što je priuštivo, ono što Sisački vodovod sa svojom
likvidnošću i sa svojim financijskim stanjem može izdržati je, praktički, sve što će biti
uključeno u taj Projekt.
Najkasnije oko 1. svibnja 2019. godine bismo imali spremno ono što ćemo u Sisku razvijati.
Naša procjena je da se radi o 100 do 120 km sustava odvodnje zajedno sa svim tehničkim
objektima, odnosno crpnim stanicama i minimalno 4000 priključaka i daleko više korisnika.
Sustav financiranja je jednak kao na Projektu I, odnosno kao na pročistaću, a to je 70%
europski fondovi, 24% država, a 6,6% Sisački vodovod i Grad Sisak.
Najkasnije do 2023. godine će sve ono što treba, biti priključeno na sustav odvodnje i na
sustav pročistača.
Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.
Gospođica Lucija Hinić je upitala što donosi nadolazeća manifestacija „U srcu grada“?
Gospodin Goran Grgurač je objasnio da je, na neki način, prošle godine započeta akcija i ove
godine želimo svaku subotu u prijepodnevnim satima na sisačkom korzu provoditi različite
aktivnosti. Najveći dio tih aktivnosti će biti usmjeren prema najmlađima. I dalje ćemo imati
predstave za djecu u Daskalištu s početkom oko 11 sati. Prije i poslije će se događanja odvijati
u Dječjem odjelu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Bit će aktivne i
matineje u Domu kulture Kristalna kocka vedrine. Bit će to splet aktivnosti za najmlađe
građane.
Svake subote će bit jedno tematsko događanje u svrhu predstavljanja naših sportskih,
kulturnih ili civilnih udruga.
Sve počinje 10. ožujka koncertom Nene Belana u večernjim satima, a na korzu će biti
postavljena izložba posvećena našim sugrađankama kroz povijest.
Ove aktivnosti će trajati do početka srpnja.
Gospođica Lucija Hinić je bila zadovoljna dobivenim odgovorom na vijećničko pitanje.
Gospođa Vlatka Vukelić je postavila dva pitanja:
1. Prije dva dana dobila je odgovor na svoje pitanje od strane Ministarstva uprave Republike
Hrvatske, samostalnog inspektora za upravnu inspekciju gdje se eksplicite navodi u rješenju
da Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne
poznaje institut privremenog pročelnika te da je odredba Pravilnika o unutarnjem redu Grada
Siska po tom pitanju, dakle razdoblje od upražnjenja radnog mjesta pročelnika i imenovanja
pročelnika na način propisan zakonom, najduže 12 mjeseci, zapravo potrebno brisati.
Ukoliko zakon ne poznaje institut privremenog pročelnika, da li su akti koji su privremeni
pročelnici Grada Siska, gospođa Marija Medved i gospodin Petar Lerotić, koji su to bili duže
od 12 mjeseci, jesu li ti akti zakoniti i jesu li pravovaljani? Govorimo o razdoblju dužem od
12 mjeseci. Ti ljudi su potpisali mnoga rješenja, mnoge dokumente, mnoge akte.
Na taj način, trebalo bi pozvati građane Grada Siska da donesu sve odluke, dopise i akte koje
su dobili potpisane od tih ljudi i traže njihovu reviziju, odnosno traže propitivanje zakonitosti
odluka.
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2. Tko je odgovoran za pravovremenu dostavu vijećničkih pitanja na koje je trebalo
odgovoriti pisanim putem?
Vijećnica je rekla da odgovore na svoja vijećnička pitanja ne dobiva.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako nije shvatila pitanje, ali će pokušati odgovoriti.
Život nas je tome naučio da neki ljudi odu s dužnosti, a dolaze vršitelji dužnosti dok se, putem
natječaja, ne izabere novi.
Gradonačelnica je rekla kako joj je drago da pored Ministarstva uprave i inspekcije, pored
Ureda državne uprave, pored svih koji nadziru zakonitost akata, pored Višeg upravnog suda
koji je dvije godine pregledavao dokumentaciju Grada Siska i rekao da je u redu, da vijećnica
kao povjesničarka je odlučila ipak iznad njih još jednom to sve dobro pregledati,
prekontrolirati te se zahvaljuje na brizi vijećnice.
Vijećnica ne treba brinuti jer se ne zapošljavaju postolari kao informatičari jer su kod nas
informatičari informatičke struke. Kod nas se ne može desiti da netko tko nema određenu
struku, dođe na neko radno mjesto.
Sve ono što je viđeno od strane HDZ-a i HSP AS-a, godine 2013. je otišlo u prošlost.
Gospođa Vlatka Vukelić je rekla da traži pisani odgovor na svoje drugo
gradonačelnici da eksplicite tvrdi da prema Pravilniku o unutarnjem redu
kojem se navodi da su razdoblja od upražnjenja radnog mjesta pročelnika
pročelnika, na način propisan zakonom, nisu bila najduže 12 mjeseci, nisu
privremene pročelnike.

pitanje i rekla
Grada Siska u
do imenovanja
bila vezana uz

Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da će i na prvo postavljeno pitanje vijećnici biti dostavljen
pisani odgovor.
Gospođa Dragica Krupljanin je utvrdila da, prema projektu za autobusno stajalište kod
raskrižja s Polom iz 2005. godine, je to stajalište ispušteno i zbog velikog broja ljudi je to
stajalište potrebno. Taj projekt je konačno ishođen kao i lokacijska dozvola i on se sada zove
rekonstrukcija državne ceste 224 Blinjski Kut, a radi se o izgradnji autobusnih stajališta kod
Pole.
Vijećnica je rekla kako su joj se ljudi prije 10 dana obraćali i svi u čudu jer je obavijest od
strane gospođe Irene Vezmarović bila da se moraju pozvati vlasnici i da se mora s njima
dogovoriti što napraviti.
Vijećnica ja zatražila pisani odgovor na svoje pitanje do kuda je to došlo te kada će biti
postavljena nadstrešnica na autobusnoj stanici u Komarevu?
Gospođa Andrea Zlonoga je potvrdila kako se na pitanja vijećnice može očitovati pisanim
putem. Rekla je da su projekti vezani uz autobusno stajalište kao i za nadstrešnicu u postupku.
Za autobusno stajalište je bila na terenu s kolegama u ponedjeljak. Inženjeri geodezije su bili
na utvrđivanju građevnih međa, sukladno postupku i zakonu.
Vijećnica je zatražila pisane odgovore na svoja pitanja.
Gospodin Darko Žak je postavio vijećničko pitanje gradonačelnici. Rekao je da postavlja
pitanje gradonačelnici osmog najzaduženijeg grada, do prošle godine, u Republici Hrvatskoj.
Nedavno je na web stranicama Grada Siska objavljen Godišnji financijski izvještaj za 2017.
godinu da je kreditna zaduženost Grada Siska na dan 1. siječnja 2017. godine iznosila čak
47.225.202,00 kune, a na dan 31. prosinca 2017.godine, kreditna zaduženost je iznosila
šokantnih 70.820.463,00 kune.
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U prošloj godini gradonačelnica je uspjela zadužiti građane Siska za dodatnih 23.595.261,00
kunu.
Vijećnik je rekao da ga je gradonačelnica na prošloj sjednici Vijeća napala i optužila da laže
kad ju je upitao za uzroke blokade računa Grada Siska u listopadu 2017. godine i kašnjenja
plaća zaposlenika, a imao je o tome dokaz u ruci kao što ga ima i danas te je upitao je li
gradonačelnica stvarno nesposobna, ne vidi da nepovratno uništava naš grad, budućnost ljudi
u našem gradu ili to svjesno čini ovim zaduživanjima?
Gradonačelnica sada vjerojatno najzaduženijeg Grada u Republici Hrvatskoj je prošle godine
govorila o 8.970.699,00 kuna viška prihoda, a objavljeni gradski Financijski izvještaj za 2017.
godinu na web stranicama kaže da je višak prihoda nula, kako na početku godine, tako i na
kraju godine.
U objavljenom godišnjem financijskom izvještaju za 2017. godinu, evidentiran je manjak
prihoda na početku godine od 211.659,00 kuna koji se do kraja 2017. godine popeo na
vrtoglavih 8.855.889,00 kuna.
Di su pare?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako se stalno vrti priča o nekakvim novcima, o
nekakvim parama te ukoliko biti zadužen znači imati novaca više no što želiš, imati novaca
više no što si planirao kao što mi imamo u prosincu i siječnju, 18% više i biti u situaciji da
osim uskrsnice umirovljenicima isplatiš to i nezaposlenima, svakome po 150,00 kuna te
potpisuje da se njezin mandat do kraja odradi s takvom blokadom kako to naziva vijećnik
Darko Žak.
Mi smo kao u blokadi, a plaće su na vrijeme, novaca na računu imamo više no što nam treba,
svi projekti idu, sagradili smo Ledenu dvoranu u 9 mjeseci, nešto što vi u 9 godina niste
uspjeli dovršiti obrtničku školu i opet nije dobro.
Opet želite da lažem u javnosti i govorim da je loše, a nije. Dobro je. Proračun se puni
odlično. Proračun se puni bolje no što smo planirali. Planirali smo ga ambiciozno i još bolje
od toga se puni i punit će se još bolje.
Imamo dovoljno sredstava, projekata, vizije i sposobnosti da ovaj grad konačno dobije sve
ono što zaslužuje i da građani imaju standard koji zaslužuju.
Gradonačelnica je rekla kako zna da je vijećnik tužan zbog toga i plače svaki put kada se
proveze pokraj Ledene dvorane, kad prođe pješačkom zonom, kad prođe pokraj Bazena
Caprag te može proći Fistrovićevom ulicom i vidjeti ono čudo koje košta 90 milijuna kuna u
fazi u kojoj se sada nalazi.
Gospodin Darko Žak je rekao da nije zadovoljan odgovorima i traži pisane odgovore, a podaci
koje je naveo su službeni podaci objavljeni na web stranicama Grada Siska i nije ih izmislio.
Gospodin Zvonko Marincelj je rekao kako se njegovo vijećničko pitanje odnosi na
uništavanje imovine Grada Siska i građana kao posljedice vandalskog ponašanja, kratko
rečeno vandalizma.
Svjedoci smo sve učestalije pojavnosti uništavanja imovine Grada i imovine građana, bilo da
se radi o grafitima i divljačkom šaranju fasada i fizičkom uništavanju komunalne opreme,
divljih odlagališta otpada i tome slično.
Iako ove neželjene pojave nemaju šire razmjere, da bismo ih razvrstali u kategoriju
alarmantnih, one zahtijevaju sveobuhvatne aktivnosti na jačanju kulture života u gradu.
Koji je red veličina nastalih materijalnih šteta i što se čini na prevenciji i represiji, odnosno
koliko je vinovnika ovih nedjela prijavljeno i kažnjeno?

5

Gospodin Marko Krička je odgovorio da će se na jedan dio pitanja morati odgovoriti pisanim
putem kada je pitanje količine štete u smislu vrijednosti novca koje je do sada načinjena šteta.
Svakog dana vidimo načinjenu štetu na komunalnoj infrastrukturi, bilo da se radi o fasadama,
klupama i gradskim rasvjetnim stupovima. Međutim, većina tih djela je snimljena na video
kamerama, a bit ćemo primorani investirati i dalje u video nadzor na javnim površinama kako
bismo donekle spriječili vandalizam. Vrhunski primjer za to smo imali na korzu gdje su
dvojica pijanih mladića snimljena kako razbijaju, a u roku od 24 sata su se sami prijavili jer su
vidjeli video snimke na kojima se nalaze na društvenim mrežama i na gradskoj stranici pa su
platili štetu.
Nastavit ćemo i dalje tim putem, odnosno video nadzorom u svim urbanim dijelovima i šire.
Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.
Gospođa Vesna Štengl je postavila dva pitanja gradonačelnici:
1. 11. svibnja 2015. godine, tvrtka EPI Consulting u vlasništvu Verice Pavković, istaknute
članice SDP-a Zagrebačke županije, sklapa ugovor s Gradom Siskom te najavljuje investicije
od 2 milijuna eura u bioplinsku elektranu. Ugovor potpisuje voditelj projekta Pavle Pavković,
sin Verice Pavković koji je na istoj adresi Matulinova 3, Klinča Sela, imao nekoliko
registriranih društava koja se bave energetikom. Od 2014. godine to su Biogas Energo u
stečaju, Biogas Energo Koritna d.o.o itd.
Sve tvrtke su FINA-i predavale izvještaj o neaktivnosti. Nisu imale prometa, prihoda,
rashoda.
Kako je moguće da je tvrtka sa 100,00 kuna temeljnog kapitala i bez prometa, dobila ugovor s
Gradom te obećala ulaganja od 2,5 milijuna eura, a osoba koja je potpisala ugovor s gradom
je vlasnik nekoliko energetskih tvrtki registriranih na istoj adresi čije financijsko poslovanje je
ravno nula?
2. Radi se o talijanskoj tvrtci Mittal Energy s kojom je potpisan ugovor o izgradnji postrojenja
za rasplinjavanje drvne biomase.
Početno ulaganje je 20 milijuna eura dok bi do kraja projekta bilo uloženo 80 milijuna eura, a
broj zaposlenih bi rastao s početnih 80 zaposlenih na 300 zaposlenih. Ovi podaci su objavljeni
na stranicama Grada Siska dana 18. ožujka 2015. godine.
S obzirom da je kod prethodnih ulagača bilo potrebno osnovati tvrtku u Sisku pa su neki
registrirani i na samoj adresi Gradske vijećnice, zbog čega isto pravilo nije vrijedilo za Mittal
Energy? U registru trgovačkih društava Trgovačkog suda, u Republici Hrvatskoj ne postoji
nigdje registrirana tvrtka pod tim nazivom. Jedini podaci koji se mogu pronaći na internetu je
da se radi o maloj tvrtci u Italiji iz mjesta Pordenone koja je osnovana 2013. godine i čitavo
vrijeme ima u prosjeku manje od 10 zaposlenih.
Da li gradonačelnica uopće zna s kime je potpisala ugovor? Kada će krenuti gradnja i što je sa
svim tim njezinim velikim investicijama?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila kako se radi o odličnom pitanju vijećnice i još
jednoj prilici da objasni Siščanima koliko ih njihova Vlada Republike Hrvatske na čelu s
HDZ-om i Andrejom Plenkovićem obožava.
Budući da je vijećnica u svojim pitanjima pobrojala projekte u vrijednosti od 22,5 milijuna
eura koji se nisu ostvarili i neće se ostvariti isključivo zbog toga što ova država nije u stanju
sastaviti dokument koji se zove Pravilnik o obnovljivim izvorima energije. Bez tog Pravilnika
nitko tko radi bilo kogeneraciju, bilo da radi bioplinsko postrojenje, ne može znati do koje
razine treba strojarnicu dimenzionirati i po kojoj će cijeni toj istoj državi, odnosno HEP-u
prodavati struju.
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Pored svih novaca i svog PDV-a prošle godine što su Siščani uplatili u Zagreb, pored svih
doprinosa koje smo uplatili u Zagreb, država nas je uspjela od 2013. godine oštetiti za 22,5
milijuna eura.
Zašto je to tako? Zašto to opetovano rade? Zašto ne vole Sisak? Zašto HDZ ne želi ovdje
omogućiti nove investicije? Gradonačelnica je rekla da ne zna odgovore na ta pitanja.
Gospođa Vesna Štengl je rekla da nije zadovoljna odgovorima na vijećnička pitanja i traži
pisane odgovore te se pita tko je to bio na vlasti 2013. godine na državnoj razini?
Gospodin Ivica Grgurić je postavio pitanje gospodinu Marku Krički. Da li Grad Sisak u svom
vlasništvu ima stanove koji su bespravno useljeni? Jesu li bespravno useljeni iz nekog očaja
ili nekog kaubojskog stila što ne bi bilo iznenađujuće?
Gospodin Marko Krička je podsjetio da je prije nekoliko dana ministar Marić također na
svojoj koži osjetio problem koji se dešava s državnom, odnosno gradskom imovinom. Oglasio
je prodaju 10 stanova u vlasništvu države, a do trenutka natječaja već je netko 7 provalio.
Grad Sisak je 2013. godine napravio reviziju svih stanova u vlasništvu Grada Siska. Tada je
utvrđeno između 20 i 30 stanova koji su bespravno useljeni. Neke su bespravno uselili
direktori trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska, a članovi su HDZ-a. Pokrenuti su
određeni sudski postupci. Neki su ih i sami vratili. U ovom trenutku imamo desetak tužbi.
Imamo i situaciju s kojom se sada ne može upoznati i vijećnik koji je odsutan i koji je bio
nositelj liste za Grasko vijeće, gospodin Franjo Šaban, da zamoli svog tada skoro izabranog
vijećnika, relativno visoko pozicioniranog kandidata na listi koji je bespravno uselio u stan u
vlasništvu Grada Siska te da ga zamoli da vrati taj stan.
Sramotno je da osoba koja se ovdje učestalo zalaže za socijalnu osjetljivost i probleme
građana Grada Siska, pošteno stane na svojoj listi uz nekoga tko krade gradske stanove.
Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.
Gospođa Tonka Jozić-Novinc je postavila dva pitanja:
1. U okviru mjera 7.2.2. bio je raspisan natječaj za građenje nerazvrstanih cesta u naseljima do
5 tisuća stanovnika. Prihvatljivi troškovi iz tog dijela koje je raspisala Europska unija bili su
milijun eura u protuvrijednosti u kunama, a 100% su financirani iz Europske unije u tom
iznosu. Znači da su dane mogućnosti da se cestovne građevine, kao što su nogostupi pa već
spomenute ovdje na sjednici, autobusne postaje i nadstrešnice, odbojnici, zaštitne ograde,
znači svi oni sadržaji koji se mogu smjestiti u milijun eura u kunskoj protuvrijednosti.
Mjesni odbori i gradske četvrti se nisu mogli prijavljivati na europske natječaje, ali su gradovi
to mogli. Čak je po popisu i po evidentiranosti, 212 jedinica lokalne samouprave u Republici
Hrvatskoj potpisalo takve ugovore, a iz naše Sisačko-moslavačke županije to je Grad Kutina,
Glina, Novska, Općina Lipovljani i još neki.
Zašto se gradonačelnica nije prijavila niti na jedan projekt na ovoj razini ili misli podignuti još
jedan kredit po tom pitanju?
2. Toliko je polemika o toliko opjevanoj Ledenoj dvorani, ali još nije oplakana.
Nedavno je održan turnir naših mališana u hokeju na ledu.
U svim intervjuima, stavovima, Grad Sisak je prijatelj djece. U intervjuu na Radio Sisku
rečeno je da će Grad Sisak kao prijatelj djece ulagati u šport bilo da se radi o natjecateljskim,
bilo da se radi o rekreativnim sportovima.
Naših 30-ak mališana na natjecanju kao domaćini u hokeju na ledu moralo je ići u Delnice da
bi se tamo održao turnir i da bi sisački mališani bili domaćini u Delnicama. Njihovi roditelji i
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treneri, njih 200-tinjak je moralo sve troškove spavanja i ostale troškove za vrijeme
održavanja turnira, provesti u Delnicama.
Zašto se nije dopustio turnir u Sisku da sisačka djeca budu domaćini i, kao što kaže
gradonačelnica, da ipak Grad Sisak bude grad prijatelj djece?
Kojoj je djeci Grad Sisak prijatelj, a kojoj nije?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da je mjera 7.2.2. mjera, mjera na kojoj se Grad
Sisak s maksimalnim brojem projekata prijavio, a radi se o kompletnoj rekonstrukciji,
odnosno izgradnji nerazvrstane ceste Svinjičko-Gušće. Radi se i o izgradnji zgrade s
društvenom namjenom u kojoj bi bio DVD u Topolovcu i radi se o sportskom i dječjem
igralištu u Topolovcu. Radi se o maksimalnom broju prijava. Vrijedno smo uložili i dostavili
svu dokumentaciju s nadom da, kako se radi o europskim fondovima i drugačijim kriterijima
o tome je li grad crven ili nije. I onda je na sjednici Vijeća jedan vijećnik počeo govoriti ništa
ne bu od ceste, a mi smo si mislili kako on to može znati s obzirom da se radi o sredstvima
Europske unije pa moraju biti nekakvi kriteriji u nekakvom dalekom ministarstvu, u dalekom
Zagrebu koji nas ne voli i koji vodi HDZ. Pa moraju nam prema nekim kriterijima objasniti
gdje je naš projekt. Međutim, upravo ono što smo tijekom sjednice čuli da ništa ne bu od
ceste, dobili smo napismeno s obrazloženjem koje ne stoji, a razlog odbijanja nije opravdan.
Gospodin Ivica Grgurić je napravio analizu svih gradova koji su potpisali te ugovore i
vjerojatno će njegov mjesni odbor izaći u javnost s tom analizom. Ne biste vjerovali da ipak
nije, temeljem projektne dokumentacije, dodijeljeno nego ipak neke stranačke značkice u se
uplele u tu cijelu priču.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da i dalje vjeruje u sustav da će se pojaviti neki HDZovac kod kojeg će proraditi savjest i da će reći: Ne! Sisak, bez obzira što ima SDP-ovu
gradonačelnicu, što ga ne volimo i što nam nije mio, zaslužuje da se ljudi ne voze po kaldrmi
u Svinjičkom već zaslužuju cestu. Dat ćemo im sredstva Europske unije, a mi ćemo biti
pametni pa ćemo se poslikati uz taj projekt da smo mi u našem mandatu povukli više
sredstava Europske unije, a njima eto njihova cesta.
Za ostatak sredstava Europske unije još uvijek nismo dobili odgovor iako čekamo već dvije
godine jesmo li prošli ili ne. Nadamo se da će tamo savjest proraditi i da će kvaliteta projekata
biti jedino mjerilo kod odlučivanja treba li netko dobiti sredstva iz Europske unije ili ne.
Grad Sisak je dokazao da ima kvalitetne projekte. Dokazali smo to i na Holandskoj kući i na
CIKS-u, reciklažnom dvorištu za koje smo dobili sredstva Europske unije, a dobili smo i
odgovor da smo došli u treću fazu projekta Zvonimirove ulice.
Ostaje nam se za nadati da sljedeći put kriteriji neće biti stranačka pripadnost već kvaliteta
projekata.
Što se tiče drugog pitanja, gradonačelnica je rekla da će gospođa Tonka Jozić-Novinc i njezin
kolega još dugo plakati kada budu prolazili pokraj Ledene dvorane.
Da, Sisak je prijatelj djece. Da, Sisak je nominiran za europski grad sporta.
Sva djeca koja žele klizati u Ledenoj dvorani i baviti se hokejom, to mogu činiti.
Svaki dan su treninzi. Postojeći hokejaški klub koji ima prijavljenu sekciju djece, kadeta i
seniora, svaki dan ima termine i svi su dobrodošli. Danas je trening u 15,30 sati i tko god od
djece želi doći, roditelj može dijete dovesti na trening.
Sve ostalo je nerazumljiva situacija u kojoj roditelji svojoj djeci brane da se bave hokejom u
gradu Sisku. To nije razumljivo.
O tome koji klub ima ovlasti nacionalnog saveza i koji klub je registrirao koju skupinu, o
tome ne može odlučivati gradonačelnica niti bilo tko drugi već je to propisano Zakonom o
sportu, a odlučuje i Hrvatski savez hokeja na ledu koji je dostavio pisano očitovanje da je
KHL Sisak jedini klub u Sisku koji ima sekciju djece, žena, kadeta i seniora. Sve ostalo su
priče i politika.
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Gospođa Tonka Jozić-Novinc se zahvalila, ali, rekla je da su to paradoksi pa traži odgovore na
svoja dva pitanja u pisanom obliku.
Gradovi Kutina i Novska su imali gradonačelnike SDP-a i dobili su natječaj. Nikakav HDZ.
Gradonačelnica ne može reći da je vijećnik HDZ-a kriv.
Gospodin Ivan Mlinarić je uputio pitanje gradonačelnici.
Utvrdio je kako je 23. veljače 2017. godine održana sjednica Vlade Republike Hrvatske u
Sisku. Premijer Plenković sa svojom karavanom je istresao punu vreću poklona. Vidimo na
terenu da nije ništa učinjeno. Niti spojna cesta na autocestu, niti novi most na Odri i Kupi.
Ima li što novo po administrativnom pitanju i jesu li pokrenuti papiri za bilo koji od tih
projekata? Možemo li se nadati svemu ili je sve bilo samo fol i samo jeftin trik?
Gospodin Ivica Rendulić je rekao da, što se tiče prošlogodišnje sjednice Vlade Republike
Hrvatske u gradu Sisku, koliko je informiran od gradonačelnice i putem priopćavanja javnih
glasila i medija, imamo situaciju da se na Mostu Gromova radi rekonstrukcija. Do pola je
završena, a sjeća se obećanja kao i svi, o novom mostu, o spojnoj cesti, o zamjeni državne
imovine u gradu Sisku gdje Grad Sisak koristi neke objekte koji su u vlasništvu države, a
puno više državna tijela koriste objekte koji su u vlasništvu Grada Siska. Po tom pitanju nije
ništa napravljeno. Bit će da mi kao grad nismo u fokusu. Puno obećanja se dijeli, a puno
potreba imamo, ali smo, izgleda, oslonjeni sami na sebe. Zagreb nas ne vidi najbolje.
Izgubili smo najviše radnih mjesta u Republici Hrvatskoj, a u Domovinskom ratu smo znali
stati i opstati.
Grad ne može sam za sebe i ne može bez državne razine, a nema ni zakonske ovlasti graditi
mostove, brze ceste i stavljati u funkciju nekretnine, a to je sve podloga za gospodarski razvoj
grada Siska.
Kako je vijećnik rekao, izgleda da je to bilo samo obećanje. Svi zajedno bismo trebali iz ovog
grada postaviti sinergiju prema Zagrebu jer Sisak zaslužuje puno više kao povijesni grad i kao
grad koji je u Domovinskom ratu dao veliki doprinos.
Vijećnik je bio zadovoljan odgovorom na svoje vijećničko pitanje.
Gospodin Jure Šipuš se zahvalio na odgovorima na vijećnička pitanja koja je postavio na 4.
sjednici Vijeća. Zamolio je pročelnika Petra Lerotića s obzirom da je obećao da će zajedno
obići područja koja je spomenuo u vijećničkom pitanju.
Vijećnik je uputio 2 pitanja gradonačelnici:
1. Ugovor o gradnji s investitorom Scateom je potpisan 8. lipnja 2015. godine u Sisku. Scateo
d.o.o. je najavio izgradnju industrijsko proizvodnog postrojenja elektroenergetskih sustava
napajanja.
S obzirom da je, prema izvješću predanom FINA-i, tvrtka dana 30. lipnja 2017. godine
donijela odluku o raspodjeli i pokriću gubitaka za 2016. godini prema kojoj su poslovnu
godinu završili s gubitkom od 579.879,00 kuna, hoće li do ulaganja i gradnje doći s obzirom
da je poslovanje tvrtke prekinuto?
2. Ovo pitanje je vezano uz otvaranje natječaja i prijavu projekata za financiranje iz europskih
fondova. Konkretno, radi se o Europskom fondu za ruralni razvoj. Jedan od ciljeva tog Fonda
je poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima. U okviru mjere 7.2.1. bio je raspisan
natječaj za gradnju i opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i odvodnju, pročišćavanje
otpadnih voda u naselju s najviše 2000 stanovnika. Prihvatljivi su bili zemaljski radovi,
konstrukcijski radovi, instalacijski i završni radovi.
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Prijavitelj je bio i Sisački vodovod d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i
odvodnje i prihvatljivi troškovi su bili 100% financirani do milijun eura u kunskoj
protuvrijednosti.
Iz Sisačko-moslavačke županije Vodovod Glina je ugovorio 2.300.000,00 kuna za proširenje
vodoopskrbne mreže.
Zašto se nije Grad Sisak prijavio na ovaj natječaj i zbog čega nisu osigurana prigradskim
naseljima vodoopskrba i odvodnja?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako je vijećnik Šipuš fenomenalno detektirao još
nekoliko milijuna kuna za koje nas je Vlada Republike Hrvatske na čelu s HDZ-om zakinula,
budući da je navedena tvrtka isto tako trebala raditi projekt koji se oslanja na Pravilnik na
obnovljivim izvorima energije koji nije donesen.
To su stvari na koje mi ne možemo utjecati. Možemo samo žalosno pobrojati milijune kuna
kao što je to napravio vijećnik i njegova kolegica, a koji su mogli završiti u Gradu Sisku, ali
odlukom nekoga u Zagrebu nisu.
Što se tiče drugog pitanja, vjerojatno je iscrpan odgovor direktora Sisačkog vodovoda na ovoj
sjednici Vijeća sve rekao o tome. Dokumentacija je vrijedna 60 milijuna kuna.
Dokumentacijom će sva naselja apsolutno biti obuhvaćena i ići će se na cjelovita rješenja, a
ne na parcijalna rješenja da jednu stranu ulice, kao što je HDZ napravio u Blinjskom Kutu,
dakle desnu stranu ulice su priključili na vodovod, a lijeva strana ulice ni 15 godina nakon
toga nema vodovod. Bilo je još takvih projekata, od vakuumske kanalizacije u Galdovu, a mi
smo odlučili projektima pristupiti sustavno i stručno i kod svih projekata najprije riješiti
financijsku konstrukciju, zatim dokumentaciju i osigurati da se u najkraćem mogućem roku,
najkvalitetnije izvedu radovi kako bismo mogli reći da je to još jedan uspješno izveden
projekt i još jedan rezultat rada. Nema nedovršenih projekata i nema ničega što smo započeli,
a nismo dovršili pa tako neće biti ni ovaj projekt.
Gospodin Jure Šipuš je rekao da nije potpuno zadovoljan odgovorima i traži pisane odgovore
na oba pitanja.
„Aktualni sat“ je završen u 11,05 sati.
Utvrđuje se da su svi vijećnici koji su se prijavili za postavljanje pitanja na 5. sjednici
Gradskog vijeća postavili svoja vijećnička pitanja.
Utvrđuje se da na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 1. prosinca 2017. godine, vijećnička
pitanja nisu u „aktualnom satu“ stigli postaviti vijećnici Mario Markić, Marko Jajčinović i
Romana Skender koji nisu bili nazočni 5. sjednici Vijeća i nisu postavili vijećnička pitanja
koja su htjeli postaviti na 4. sjednici.
Nakon postavljanja vijećničkih pitanja, gospođa Ivana Krčelić je predložila izmjenu dnevnog
reda, tako da se naziv točke 5. predloženog dnevnog reda mijenja i glasi:
„Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja za područje Komunalne zone u Sisku“.
Obrazloženje:
Predlaže se navedena izmjena zbog usklađivanja naziva točke predloženog dnevnog reda s
nazivom prijedloga akta koji se predlaže za donošenje.
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Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno s 20 glasova za.
Gospodin Darko Žak je, ispred Kluba vijećnika HDZ-a, HKS-a, HSLS-a i HSP AS-a,
predložio dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 14. predloženog dnevnog reda dodaje
točka 15. koja glasi:
„Prijedlog zaključka vezano za prijavu projekta „Sisak pomaže“ u okviru Programa „Zaželi“Program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.02)“.
Obrazloženje:
Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, Grad Sisak kao jedinica lokalne
samouprave broji 47699 stanovnika. Ima 35 statističkih naselja. Naselje Sisak ima 33049
stanovnika. Od ukupnog broja stanovnika, 52,5% su žene. Krajem prosinca 2017. godine,
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak je evidentirao 4945 nezaposlenih žena
što iznosi 57,3% od ukupnog broja nezaposlenih.
Cilj ovog projekta je zapošljavanje žena na tržištu rada kao pripadnica ranjivih skupina. Kroz
ovaj projekt zaposlit će se 50 žena pripadnica ranjivih skupina koje su prijavljene u evidenciji
nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje će svojim radom i aktivnostima
omogućiti pomoć za 200 osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju. Ženama uključenim u
Projekt omogućit će se povećanje znanja i vještina kroz njihove tečajeve čime će se nakon
završetka Projekta povećati njihova konkurentnost na tržištu rada. Zapošljavanjem će se
pozitivno utjecati na daljnju mogućnost zapošljavanja žena, smanjenje nezaposlenosti i
socijalnu uključenost žena, pripadnica teško zapošljivih skupina te krajnjih korisnika Projekta
kojima će se kroz potporu i podršku olakšati svakodnevne aktivnosti i obveze. 50 zaposlenih
žena koje pripadaju ranjivoj skupini, svojom uslugom će poboljšati kvalitetu života krajnjih
korisnika gdje će pružanjem svakodnevne pomoći u kućanskim poslovima, brigom o higijeni,
dostavom lijekova, plaćanjem računa, održavanjem okućnice ili ugodnim druženjem, osigurati
duži ostanak starijih i nemoćnih u svojim kućanstvima.
Nakon završetka Projekta, žene će, s jedne strane, dobiti edukaciju kako bi bile što
konkurentnije na tržištu rada, a s druge strane, imat će dvogodišnje iskustvo na poslovima
pomoći u kući.
Imajući u vidu da se Grad Sisak ne javlja na projekte koji se financiraju iz fondova Europske
unije, da se nalazimo u ozbiljnim financijskim problemima, da se gradonačelnica nije javila
na prošli poziv na Program „Zaželi“-Program zapošljavanja žena, a u cilju što bržeg
zapošljavanja teško zapošljivih žena, poboljšanja kvalitete života krajnjih korisnika kojima će
se pružanjem svakodnevne pomoći u kućanskim poslovima, brigom o higijeni, dostavom
lijekova, plaćanjem računa, održavanjem okućnica i ugodnim druženjem, osigurati duži
ostanak starih i nemoćnih u njihovim kućanstvima.
Klub vijećnika predvođen HDZ-om predlaže uvrštenje navedenog zaključka na dnevni red
ove sjednice Vijeća.
Prijavom navedenog Projekta, osigurali bismo oko 7 milijuna kuna Gradu Sisku.
Iako se o dopuni dnevnog reda ne raspravlja, s obzirom na upućenost u tematiku, predsjednica
Gradskog vijeća je dala riječ zamjeniku gradonačelnice, gospodinu Marku Krički.
Gospodin Marko Krička je zahvalio na inicijativi gospodina Darka Žaka. Međutim, oni koji
su mu pisali ovo što je čitao po drugi puta, su mu trebali napisati i dodatnu stvar, a to je da se
zajedno s Gradon Siskom i partnerstvom, na taj način prijavilo 10 udruga civilnog društva. Od
toga je i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak koje je nositelj tog cijelog Programa u ime
Grada Siska.
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Žalosno je da ovaj prijedlog dopune dnevnog reda služi kao politikanstvo preko žena koje su
nezaposlene. Ovdje pokušavate obmanuti javnost.
To je ista situacija koja se dogodila uslijed brige vaših određenih vijećnika o socijalnom
stanovanju, o beskućnicima, o vašim kandidatima i listama, ukradenom gradskom stanu.
Želimo da sve udruge koje su aplicirale da 56 žena dobiju posao, stvarno i dobiju posao.
Gospođa Ivana Krčelić je rekla kako će zakazati pauzu da bi se utvrdila usklađenost
materijala predloženog za dopunu dnevnog reda s člankom 38. Poslovnika.
Pauza je trajala od 11,15 sati do 11,30 sati.
Nakon pauze, sjednicu je zbog obveza napustila i ispričala se vijećnica, gospođa Tonka JozićNovinc pa je u odlučivanju sudjelovalo 19 vijećnika.
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila kako je materijal koji je predložio Klub vijećnika HDZ-a,
HKS-a, HSLS-a i HSP AS-a za dopunu dnevnog reda u skladu sa Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada Siska te je pripremljen u skladu s
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Siska.
Utvrđuje se da je materijal za dopunu dnevnog reda podijeljen vijećnicima.
Pristupilo se glasovanju o prijedlogu za dopunu dnevnog reda kako je predložio Klub
vijećnika HDZ-a, HKS-a, HSLS-a i HSP AS-a.
Za dopunu dnevnog reda glasovalo je 5 vijećnika: gospodin Jure Šipuš, gospođa Vlatka
Vukelić, gospodin Darjan Vlahov i gospođa Vesna Štengl, a 14 vijećnika je glasovalo protiv
pa prijedlog dopune dnevnog reda nije usvojen.
Nakon glasovanja o dopuni dnevnog reda, sjednicu je u 11,37 sati napustilo petero vijećnika:
gospodin Jure Šipuš, gospođa Vesna Štengl, gospodin Darjan Vlahov, gospođa Vlatka
Vukelić i gospodin Darko Žak pa je u odlučivanju sudjelovalo 14 vijećnika.
Gospođa Ivana Krčelić je predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
3. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja za područje Komunalne zone u Sisku,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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7. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
8. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje poslova vatrogastva u 2018.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
9. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2017. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
10. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
11. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Siska za razdoblje 2018.-2021. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
12. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Siska i članova Gradskog vijeća Grada Siska izabranih s liste
grupe birača,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
14. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak.
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.
Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Ivana Krčelić je dala
na glasovanje odlučivanje o tome hoće li se amandmani podnositi usmeno na sjednici.
Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.
TOČKA 1.
Svaki vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti
primjedbe na zapisnik se odlučuje bez rasprave. Ako se primjedba usvoji, izvršit će se u
zapisniku odgovarajuća izmjena.
O svakoj primjedbi se glasuje zasebno.
Gospođa Ivana Krčelić je dala četiri primjedbe za zapisnik:
1. Već na radnim sjednicama radnih tijela uočili smo neke nepravilnosti u zapisniku sa 4.
sjednice Vijeća, odnosno u navođenju prisutnih na sjednici.
Kod Petra Lerotića je navedeno da je privremeni pročelnik, a tada je bio pročelnik pa je u tom
smislu potrebno ispraviti pogrešku u zapisniku.
2. Kod naziva trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak nije navedeno d.o.o. pa je
potrebno, u tom smislu, dopuniti naziv tog trgovačkog društva kao i kod svih ostalih
trgovačkih društava.
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3. Kod ostalih prisutnih naveden je Dinko Kreštalica, novinar HTV-a, a on nije bio nazočan 4.
sjednici Vijeća pa je potrebno izbrisati njegovo ime i prezime kod evidencije ostalih nazočnih
sjednici.
4. Gospodin Darjan Vlahov je na sjednici Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu
politiku utvrdio pogrešku na stranici 10. zapisnika, u drugom odlomku je pogrešno napisano
da je „aktualni sat“ završen u 10,08 sati te je potrebno ispraviti pogrešku da je „aktualni sat“
završen u 11,08 sati.
1. Odlučuje se osnovanosti prve primjedbe na zapisnik.
Utvrđuje se da je za prvu primjedbu glasovalo 14 vijećnika, odnosno prva primjedba je
usvojena jednoglasno te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća izmjena.
2. Odlučuje se o osnovanosti druge primjedbe na zapisnik.
Utvrđuje se da je za drugu primjedbu glasovalo 14 vijećnika, odnosno druga primjedba je
usvojena jednoglasno te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća izmjena.
3. Odlučuje se o osnovanosti treće primjedbe na zapisnik.
Utvrđuje se da je za treću primjedbu glasovalo 14 vijećnika, odnosno treća primjedba je
usvojena jednoglasno te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća izmjena.
4. Odlučuje se o osnovanosti četvrte primjedbe na zapisnik.
Utvrđuje se da je za četvrtu primjedbu glasovalo 14 vijećnika, odnosno četvrta primjedba je
usvojena jednoglasno te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća izmjena.
Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 1. prosinca 2017. godine je
usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.
TOČKA 2.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
STATUTARNA ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska
TOČKA 3.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Marijane Klobučar Bobetko, jednoglasno sa
14 glasova za, donesen je
PROGRAM
„Sisački poduzetnik/ca 2018.“
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TOČKA 4.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospođa Ivana Krčelić je
rekla kako zna da će se većina kompostera i kanti nabavljati iz europskih fondova, odnosno
preko Fonda za zaštitu okoliša. S obzirom na to, imamo li natječaj u najavi? Je li natječaj
uopće raspisan i imamo li saznanja o natječaju?
Gospodin Petar Lerotić je objasnio kako u ovome trenutku još uvijek nije raspisan natječaj.
Natječaj je u pripremi. To će sigurno biti određeno i napravljeno.
Svi će moći odlučivati hoće li kompostirati biootpad na svom imanju ili će ga preuzimati i
odlagati trgovačko društvo koje prikuplja komunalni otpad.
Natječaja još nema. Sada smo u prvoj fazi donošenja odluke o razvrstavanju otpada, a još
nismo točno definirali na koji način će se, odnosno u kakve posude će se odlagati otpad i
odvoziti. To je slučaj cijele države.
Ovom odlukom, Grad Sisak je ispoštovao sve svoje zakonske obveze.
Nakon rasprave, jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Siska
TOČKA 5.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, jednoglasno sa 14 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja za
područje Komunalne zone u Sisku
TOČKA 6.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Siska
TOČKA 7.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2018. godini
TOČKA 8.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
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ODLUKA
o povećanju iznosa sredstava za financiranje poslova vatrogastva u 2018.
godini
TOČKA 9.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2017. godinu
TOČKA 10.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesen je
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2018. godinu
TOČKA 11.
U ovoj točki dnevnog reda, sjednicu je u 12, 00 sati napustio vijećnik, gospodin Ivan Mlinarić
te je u odlučivanju sudjelovalo 13 vijećnika.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Željko
Đermanović je, sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, podnio
amandman tako da se na stranici 9. Prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Grada Siska za razdoblje 2018.-2021. godine, u tabeli 1. Pregled
skloništa na području Grada Siska, pod rednim brojem 2. naziv lokacije Zeleni brijeg 21A
mijenja i glasi:
„Berislava Pavičića 21A“.
Obrazloženje:
Ulica Zeleni brijeg je preimenovana u Ulicu Berislava Pavičića pa je potrebno ispraviti i naziv
lokacije.
Predlagateljica, gospođa Kristina Ikić Baniček je bila suglasna s amandmanom pa se o istom
nije glasovalo i postao je sastavnim dijelom konačnog Prijedloga smjernica za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Siska za razdoblje 2018.-2021. godine.
Nakon podnošenja amandmana, jednoglasno s 13 glasova za, donesene su
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Siska za razdoblje
2018.-2021. godine
TOČKA 12.
Kod ove točke dnevnog reda sjednici je u 12,03 sati pristupio vijećnik, gospodin Ivan
Mlinarić te je u odlučivanju sudjelovalo 14 vijećnika.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14
glasova za, donesena je
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ODLUKA
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva u Gradu Sisku u 2018. godini
TOČKA 13.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Marijane Klobučar Bobetko, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Siska i članova Gradskog vijeća Grada Siska izabranih s liste grupe birača
TOČKA 14.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14
glasova za, doneseno je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 12,05 sati.

ZAPISNIČAR
Silvio Baljak

PROČELNICA
Gordana Karapandža Prica
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PREDSJEDNICA
Ivana Krčelić

