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GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
n/r predsjednice Ivane Krčelić
PREDMET: Tonka Jozić-Novinc, dodjela sredstava udrugama u kulturi,
odgovori na vijećnička pitanja,- dostavljaju se.
Sukladno članku 53. stavku 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 –
pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17 i 13/18), a temeljem vijećničkog pitanja gradske
vijećnice, gospođe Tonke Jozić-novinc sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, održane
20. travnja 2018. godine, dostavljamo odgovor u pisanom obliku.
Pitanja: Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla kako smo ovaj tjedan u Jutarnjem
listu mogli pročitati izjavu donedavnog predsjednika Kulturnog vijeća Grada Siska, gospodina
Nebojše Borojevića kako je zapravo gradonačelnica Grada Siska samostalno dodijelila 80 %
sredstava udrugama u kulturi, a po odluci Kulturnog vijeća Grada Siska svega 12 % su ta
sredstva dodijeljena. Upitan zašto su neka sredstva smanjena, gospodin je rekao: „Za
Kvirinove susrete naše Matice Hrvatske donijelo je neko tijelo bez duše.“
S obzirom da se čini kako članovi Kulturnog vijeća ipak više nemaju povjerenje
gradonačelnice za svoj rad, da li će uskoro biti imenovani na sjednici Gradskog vijeća, jedni
razriješeni, a imenovani novi članovi Kulturnog vijeća jer se postojeći razlikuju u 88 %
mišljenja u odnosu na mišljenje gradonačelnice?
Odgovori: U pravilu apsolutno ništa što piše u Jutarnjem listu nije istina već plod
manipulacije i podvale.
Kulturnom vijeću je istekao četverogodišnji mandat i sve odluke koje su donijeli
bit će provedene u okviru sredstava raspoloživih u gradskom proračunu.
Naravno da pri tome Grad Sisak više neće financirati partije HDZ-ovaca u
okviru Matice hrvatske niti poeziju ičije ljubavnice, odnosno buduće žene kao što je to bilo
prije.

Mogu se HDZ-ovci predstavljati javno kako god hoće, ali za kulturu i HDZ nema
mjesta u istoj rečenici.
Prošlo je vrijeme kada su novce poreznih obveznika namijenjene kulturi šakom i
kapom dijelile razne tajnice i intimne prijateljice bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika i to
vrijeme se nikada više neće vratiti, koliko god vi žalili za njim.
S poštovanjem,
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