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ZAPISNIK 
 

s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 31. kolovoza 2018. godine u Gradskoj 
vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 10,00 sati i nastavka iste sjednice održanog 
17. rujna 2018. godine u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 13,00 
sati. 
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Dario Batnožić, Željko Đermanović-prvi potpredsjednik 
Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Tonka-Jozić Novinc, Ivan Jurić, Ivana Krčelić-
predsjednica Gradskog vijeća, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan Medved-drugi 
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Edin Safić, Predrag Sekulić, Franjo Šaban, 
Jure Šipuš, Vesna Štengl, Darjan Vlahov, Vlatka Vukelić i Darko Žak. 
 
Odsutni vijećnici: Goranka Arthofer, Marko Jajčinović, Željka Josić, Mario Markić, Romana 
Skender i Nenad Vukušić koji su opravdali svoju odsutnost. 
 
Sjednicom je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Krčelić koja je utvrdila kako je 
sjednici nazočno 19 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Vijećnici su počeli postavljati vijećnička pitanja u „aktualnom satu“ u 10,05 sati. 
 
Na početku „aktualnog sata“, gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da na prošloj sjednici Vijeća 
svoja vijećnička pitanja nije stigla postaviti vijećnica, Željka Josić te, sukladno Poslovniku 
Gradskog vijeća Grada Siska, može ih prva postavljati na ovoj sjednici. Međutim, s obzirom 
da vijećnica nije nazočna sjednici, vijećnici će postavljati pitanja kako su se prijavili za 
postavljanje pitanja. 
 
Gospodin Predrag Sekulić je izvijestio kako po Rafineriji nafte Sisak već mjesec dana kruži 
tekst e-maila koji govori o tome da postoje dvije verzije za zatvaranje Rafinerije s određenim 
datumima o zatvaranju Rafinerije. Jedna verzija je da se Rafinerija zatvara s 1.1.2019., a 
druga verzija je da se Rafinerija zatvara 1.5.2019. godine. 
23. srpnja 2018. godine, donesena je odluka da se INA Rafinerija nafte Sisak zatvara 1.1. 
2019. ili 1.5.2019. godine. To je odluka koja zabrinjava i zbog činjenice koja se nastavlja u e-
mail poruci, da su ljudski resursi upoznati sa situacijom, da zbrajaju novce i da će se nakon 
odluke u 6 mjeseci završiti cijela priča o INA Rafineriji nafte Sisak.  
U Rafineriji nafte Sisak nitko ništa ne poduzima. Izgleda da sada dolazi do neke odluke. 
Mi kao vijećnici bismo trebali nešto poduzeti. Radi se o energetskoj stabilnosti Republike 
Hrvatske i o značaju Rafinerije za ovaj grad. Nema potrebe za zatvaranjem Rafinerije.  
Može li gradonačelnica svojim utjecajem utjecati, odnosno ispitati okolnosti kod Hrvatske 
vlade, radi li se stvarno o tome da je odluka donesena jer Vlada Republike Hrvatske treba biti 
upoznata s njom?  
Možemo li svi mi zaboraviti na svoje različitosti mada ih nema jer nam je svima grad Sisak na 
prvom mjestu i na nekoj budućoj sjednici uvrstiti točku dnevnog reda Rafinerije nafte Sisak ili 
sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća gdje bismo pozvali ljude iz Vlade, ljude iz INA-e i saznali, 
spoznali cijelu istinu o poslovanju Rafinerije nafte Sisak, o onome što čeka radnike Rafinerije, 
a i Grad Sisak? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je potvrdila da se redi o prevažnom pitanju. Rekla je da je 
njezin utjecaj onoliko jak koliko su jaki i složni građani Siska, a to je 47 tisuća njih i koliko su 
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jaki radnici i stanovnici Sisačko-moslavačke županije te koliko je jaka naša odlučnost da je 
proizvodnja, odnosno industrijska proizvodnja strateška odrednica Republike Hrvatske. 
Naslušali smo se priča u proteklih 5 godine da će biti prekida proizvodnje i da će Rafinerija 
postati logistički centar do toga da će tu raditi 100 ljudi.  
Na kraju odgovora, gradonačelnica je rekla kako će sa zadovoljstvom uputiti pitanje 
predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Andreju Plenkoviću i članovima Vlade i tražiti od 
njih da nam točno kažu je li istina da se Rafinerija zatvara 1. siječnja ili 1. svibnja 2019. 
godine, ali da nam to odgovore s odgovorom da ili ne. Dakle, ne s floskulama da će Rafinerija 
nastaviti živjeti nekim drugim životom jer do sada su proizvodili naftu i bili profitabilni, a 
sada će pakirati čačkalice i prodavati na neko tržište, već da nam konkretno odgovore i da 
dobijemo rezolutnu odluku jer, ako nekome još nije jasno, u Rafineriji nafte Sisak se trajno 
može obustaviti industrijska proizvodnja isključivo ako Vlada Republike Hrvatske to dopusti i 
ako tako odluči. 
Mi možemo donijeti odluku i imati tematsku sjednicu Vijeća posvećenu tome i zastupat ćemo 
teze o nastavku proizvodnje, da su nam radna mjesta dragocjena, da želimo sačuvati 
energetsku stabilnost.  
Pitanje sisačke Rafinerije nije pitanje Grada Siska. Grad Sisak će, što se tiče prihoda od 
Rafinerije uspjeti, nastavi li ona u ovom ili onom obliku.  
Dakle, radi se o višim nacionalnim interesima. Tu je jedna jedina adresa koja o tome odlučuje, 
a to je Markov trg u Zagrebu, a pitanje ćemo tamo i uputiti. Vjerojatno će gospodin Plenković 
kao odgovorna i ozbiljna osoba uputiti neki odgovor. 
Možemo utvrditi je li potrebna cijela tematska sjednica ili ćemo samo jednu točku dnevnog 
reda s posebnim gostima. O tome ćemo se naknadno dogovoriti.  
 
Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom i rekao da je o svemu ovome pisanim 
dopisom upoznao premijera i predsjednicu Republike Hrvatske, predsjednika Sabora i sve 
resorne ministre kao i župana Sisačko-moslavačke županije u mjesecu srpnju. 
Možda bi gradonačelnica mogla dobiti informacije od gradonačelnika Kutine jer navodno da 
se vode nekakvi tajni pregovori o broju 100 do 150 ljudi koji bi iz Rafinerije prešli u 
Petrokemiju kako bi se ovdje umirio bunt koji se očekuje u Rafineriji nafte Sisak? 
 
Gospođa Vesna Štengl je rekla kako vjeruje da Vlada Republike Hrvatske čini sve da riješi 
problem Rafinerije nafte Sisak i ne treba sada stvarati nekakve panične situacije vezano uz to.  
Rekla je da je bila prigoda na stranicama Grada Siska čitati odgovore gradonačelnice na 
vijećnička pitanja. Da li gradonačelnica doista živi u uvjerenju ili si umišlja da ju takvim 
likom i djelom itko želi u političkom životu državne razine koju si gradonačelnica toliko 
priželjkuje?  
Vezano uz drugo pitanje, vijećnica je rekla da bi citirala neke izvadke iz odgovora 
gradonačelnice na njezino vijećničko pitanje vezano uz smjene i zapošljavanje u ŠRC-u.   
Gradonačelnica je, između ostalog rekla, a govori o radnicima ŠRC-a sljedeće: 
„O poštenom radu od ljudi koji su zaposleni po uhljebničkom ključu HDZ-a i HSP-a AS nema 
govora jer je to nespojivo s načinom na koji su za radno mjesto zakinuli stručne i sposobne 
ljude. „ 
Nadalje, „Pripadniku HDZ-a nije jasno da se posao dobiva prema nekim drugim kriterijima 
osim po stranačkoj i rođačkoj dužnosti.“ 
I na kraju, „Što se tiče zapošljavanja i davanja otkaza u ŠRC-u, mišljenje HDZ-a je potpuno 
irelevantno i tako će ostati.“ 
 
Da li gradonačelnica može pojmiti da gradski vijećnici HDZ-a koje proziva, nisu sami sebi 
svrha već imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali kao i svim ostalima u 
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iskazivanju i traženju istine, da je duboko uvrijedila i diskriminirala radnike ŠRC-a, isključivo 
zbog stranačke pripadnosti, a tu bi se  u obranu radnika mogao uključiti uvaženi predvodnik 
obrane radničkih prava, gospodin Predrag Sekulić? 
Vezano uz stranačke i rođačke kriterije zapošljavanja, da li je i u kojem redu obiteljskog 
stabla Baničekovih, gospodin Mario Stipkov, uvaženi ravnatelj ŠRC-a i kadar 
gradonačelnice?  
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je skrenula pozornost na kršenje odredbi Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Siska jer se pitanja moraju odnositi na djelokrug rada gradonačelnice, a ovo su 
više metafizička, filozofska pitanja. 
Što se tiče sisačke Rafinerije, nitko ne diže paniku. Kamo sreće da smo dignuli složno paniku 
na vrijeme pa ne bismo dočekali ovakvo urušavanje u kadrovskom smislu što je i dovelo do 
situacije da je to sada ekološka bomba u našem gradu.  
Već treću sjednicu zaredom, vijećnici HDZ-a su nezadovoljni odgovorima gradonačelnice 
koje dobivaju na svoja vijećnička pitanja. Ti odgovori se i javno objavljuju. Ako ne žele 
odgovore gradonačelnice, onda neka ne postavljaju pitanja gradonačelnici.  
Praksa je da se postavljaju pitanja utemeljena na lažima i tračevima i da se se bavi pitanjima 
vezanim uz obiteljsko stablo. Apsolutno kulturno je javno odgovarati na vijećnička pitanja. 
Svi građani Republike Hrvatske mogu pročitati čime se bave vijećnici HDZ-a izabrani od 
određenog broja građana Siska u situaciji u kojoj se naša zemlja, u ovom trenutku, nalazi, 
odnosno što im je u strateškom interesu, a što ih uopće ne zanima. 
Gradonačelnica je rekla da se ne trebaju opterećivati obiteljskim stablima. Osobno je 
obiteljskim stablima povezana s gotovo svim djelatnicima svih trgovačkih društava i svih 
ustanova. Svi su joj bratići u trećem koljenu. Da bi bilo lakše, pola su njezini bratići, a pola su 
od Marka Kričke. Ako netko i ostane, to su rođaci gospodina Ivice Rendulića. Imamo jako 
puno rodbine.  
 
Gospođa Vesna Štengl je rekla da su primijetili da su sve rođaci pa im nije jasno zašto 
gradonačelnica proziva HDZ zbog rođačkih i stranačkih kadroviranja. 
Zbog takvog načina ophođenja i nepoštovanja, Sisak nije crven zbog političke platforme koja 
je na vlasti već zbog srama, zbog osobe koja nas predstavlja.  
Vijećnica nije bila zadovoljna dobivenim odgovorom.  
 
Gospođa Ivana Krčelić je postavila pitanje u vezi s Komunalnom zonom Jug. Ima li novosti u 
vezi s priključcima električne energije koji se vuku još od početka godine, je li u tijeku 
rješavanje i koji su daljnji koraci?  
Koji projekti i investicije su u tijeku kod gospodarenja otpadom jer se puno toga mora 
napraviti u kratkom roku po direktivama i je li Grad Sisak spreman? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je, u odgovoru na prvo pitanje, rekla da što se tiče energetskog 
problema u zoni u kojoj je sada smješteno 25 do 26 poslovnih subjekata, oni su platili struju 
kad su kupovali zemljište, platili struju kada je došao jedan vlasnik Željezare, platili struju 
kad je došao drugi vlasnik, sada bi, prema HEP-u trebali platiti treći puta te tarife.  
Grad Sisak je održao sastanke u nadležnom ministarstvu, čak  smo došli i do Regulatorne 
agencije, a sve u nadi da će netko prepoznati strateški interes za održanjem proizvodnje te da 
ljudi ne bježe od toga da trebaju podmiriti svoje obveze, ali je nonsens da 3 puta kupujete 
jedno te isto. Željeli smo da se država uključi u to i da se Županija uključi u to. Grad bi se 
sigurno uključio i tada bismo mogli te milijunske investicije riješiti, a i energetski čvor koji se 
od 90-ih stavlja pod tepih tako da su svi opskrbljeni električnom energijom preko bivše 
Željezare Sisak i dobiju vlastite priključke i energetski budu neovisni.  
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Nikakve volje i želje nismo s niti jedne strane dobili tako da ćemo mi to krenuti rješavati 
zajedno sa sasadašnjim poslovnim subjektima koji se tamo nalaze. Očito nikome drugome 
nije stalo. Zajedno ćemo napraviti plan. HEP-ov odgovor je da se priključci mogu dobiti samo 
ih treba platiti jer oni, valjda nemaju sredstava da bi nešto takvo subvencionirali kao niti 
ministarstvo i Županija pa će Grad Sisak pomoći ljudima da riješe svoje energetske probleme 
i da nakon 25 godina više ne slušamo jedne te iste priče da ode CMC pa nema plina, ABS 
zatvori proizvodnje na godinu pa se ljudi boje da neće imati struje. To je situacija koja je 
nedopustiva u 21. stoljeću i neviđena u poslovnom svijetu. Pobrinut ćemo se za stvaranje 
najboljih uvjeta za poslovanje onih koji su tamo i onih koji će doći.  
 
Gospođa Katarina Taučer je u odgovoru na drugo pitanje rekla da direktive u vezi s 
gospodarenjem otpadom nameću jako puno novosti.  
S obzirom da se radi o kapitalnim investicijama, javljamo se na sve natječaje i iskaze interesa 
koje objavljuju Fond i Ministarstvo okoliša. Trenutno je u tijeku nabava posuda. Prijavili smo 
se na natječaj na kojem smo i prošli. Potpisan je ugovor između Fonda i Grada Siska, dobili 
smo sve što smo u natječaju i prijavili, a radi se o 39460 posuda za otpad. Procijenjena 
vrijednost investicije je preko 10 milijuna kuna. Fond sufinancira 75 %. Naših je oko 1,5 
milijuna kuna. 
Također, javili smo se na natječaj za sufinanciranje električnih vozila. Na tom natječaju smo 
prošli i dobili sve što smo traži i prijavili. Radi se o jednom osobnom vozilu i jednom 
kamionu B kategorije koji je namijenjen sakupljanju otpada na pješačkoj zoni. Vrijednost 
investicije je oko 400 tisuća kuna bez PDV-a. Dobili smo maksimalni iznos sufinanciranja od 
40 %.  
Bio je iskaz interesa za nabavu kamiona za odvojeno sakupljanje otpada. Na to smo se 
prijavili, ali za sada nemamo povratnu informaciju. Očekuje se uskoro natječaj. Detaljnih 
informacija o postotku sufinanciranja i kada bi natječaj mogao biti objavljen još nemamo.  
Bi je i iskaz interesa za sanaciju divljih odlagališta. Na taj iskaz interesa smo se prijavili. 
Detektirano je 12 lokacija divljih odlagališta i procijenjena vrijednost sanacije je oko 455 
tisuća kuna bez PDV-a.  U skorije vrijeme očekujemo natječaj. 
Trenutno je u tijeku na stranicama EU fondova natječaj za prijavu programa izobrazno-
informativnih aktivnosti. Otvoren je do 1. veljače 2019. godine i na taj natječaj ćemo se 
prijaviti. 
Još jedan natječaj je u tijeku na stranicama Fonda. Radi se o izgradnji reciklažnih dvorišta. 
Sukladno propisima, Sisak treba imati 2 reciklažna dvorišta. Prvo je u k.o. Sisak Stari. Tu smo 
dobili 85 % sufinanciranja i ono je u tijeku javne nabave, a što se tiče reciklažnog dvorišta u 
Sisku Novom, u ovom trenutku je u izradi dokumentacija kojom će se javiti ponovno za 
sufinanciranje izgradnje. Natječaj je otvoren do 15. listopada ove godine pa se žurimo 
prijaviti. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je rekla da je zadovoljna dobivenim odgovorima na svoja vijećnička 
pitanja. 
 
Gospodin Franjo Šaban je rekao da su vijećnici u proteklih 7 sjednica svjedoci načina na koji 
gradonačelnica obmanjuje građane grada Siska i diskriminira ih po određenim stranačko-
političkim kriterijima, govorom mržnje i podjelama ili mi ili vi i svjesno izbjegava dati 
odgovore na pitanja vijećnika oporbe. 
Funkcija gradonačelnika podrazumijeva transparentnost i zastupanje interesa svih građana 
grada. 
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Bahatost i nepoštivanje građana koji imaju drugačije svjetonazore, bilo vjerske, bilo političke, 
predstavlja diktaturu. Ovo je demokratsko društvo i gradonačelnica je dio tog društva pa i za 
nju vrijede pravila i kultura demokratskog ponašanja i izražavanja. 
Kao i inače i na prošlo pitanje je gradonačelnica izbjegla dati odgovor na njegovo pitanje 
rekao je vijećnik pa ga i sada mora ponoviti.  
Tko je odgovoran što u program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Siska nije uvrštena 
minuta šutnje za poginule branitelje? 
Ovih ljetnih mjeseci sve su glasnije priče o malverzacijama i sukobima interesa, a jedna od 
mnogih tema je i ona nastala prilikom stipendija Grada Siska. Možete li nam pojasniti kriterije 
po kojima se dodjeljuju stipendije Grada Siska? Je li istina da je zbog manipulacija i 
malverzacija u postupku dodjeljivanja stipendija protiv gradonačelnice i drugih odgovornih 
osoba podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je upitala je li transparentno stavljati odgovore na vijećnička 
pitanja na web stranicu Grada Siska da ih svi građani grada Siska mogu pročitati? Naravno da 
je. 
Da li je transparentno da se na vrijeme materijali za sjednicu predoče javnosti na vrijeme i da 
ta ista javnost tu istu sjednicu može gledati uživo? Naravno da je. 
Da li je transparentno da se ista sjednica prenosi u radio programu? Naravno da je. 
Međutim, prethodni govor vijećnika bi bio puno hrabriji kada bi imao hrabrosti pročitati to na 
sastanku svog kluba vijećnika ili Gradskog odbora HDZ-a i to isto tražiti od čelnika Sisačko-
moslavačke županije koji, za razliku od diktatorski nastrojene gradonačelnice, ne da nema 
prijenosa sjednice Skupštine županije, ne da nema javno dostupnih odgovora, nego oporbeni 
vijećnici nemaju prilike postaviti pitanje dok mi poštujemo postupak naizmjeničnog 
postavljanja vijećničkih pitanja, pozicija-oporba. Tko ne stigne postaviti vijećničko pitanje, 
postavlja ga na sljedećoj sjednici i tu nema iznimke. Nema neugodnih tema i pitanja. O svemu 
smo spremni razgovarati. Prvo počistite ispred svog praga pa kad dosegnete razinu 
demokratičnosti u Županijskoj skupštini, onda možemo razgovarati o detaljima.  
 
Gospodin Marko Krička je odgovorio na drugo pitanje rekavši da nema saznanja o 
malverzacijama kod dodjele stipendija. Je li netko nešto podnio ili ne, mi ne znamo. Očito vi 
znate da je netko nešto podnio pa se nešto iza brda valja i vrlo vjerojatno ako bude kaznene 
prijave, biti će isključivo politički motivirana.  
Procedura dodjele stipendija je jasna i transparentna. Bila do sada i bit će i dalje. Drugo se 
nema što odgovoriti. Neke situacije se događaju pogreškom za što postoje rokovi žalbe. 
Vjerojatno se insinuira na prezime Krička. Na žalost, zbog pogreške administracije, nije 
pogreška napravljena kod jednog prezimena već i kod prezimena Krapljan, kod prezimena 
Krička i nekoliko drugih prezimena i sve je to dobro poznato zašto. Poslije ove sjednice, 
možemo zajedno otići u upravni odjel i provjeriti dokumentaciju. Pogodovanja neće biti niti je 
bilo.  
 
Gospodin Franjo Šaban je rekao kako nije zadovoljan dobivenim odgovorima na svoja 
vijećnička pitanja, a posebno s odgovorom gradonačelnice. Što se tiče transparentnosti o kojoj 
je govorila gradonačelnica, transparentno je Gradsko vijeće i predsjednica Vijeća koja se trudi 
da objavi sve zapisnike i odgovore, ali mi ne dobivamo odgovore, mi dobivamo nešto drugo, 
a to govori o gradonačelnici. Razočaravajuće je što predsjednica Vijeća dopušta ovakve 
insinuacije, a ne prekida ih što nije korektno.  
Vijećnik je rekao da opet nije dobio odgovor na pitanje. 
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Gospodin Zvonko Marincelj je podsjetio kako je Gradsko vijeće na prošloj sjednici donijelo 
odluku o spajanju Sisačkog vodovoda i Vodoopskrbe Kupa u jedinstvenu tvrtku. S obzirom 
na složeni postupak objedinjavanja, zatražio je informaciju o tijeku provedenih aktivnosti. 
 
Gospodin Momir Gaćeša je odgovorio kako slijedom odluke Vijeća, Skupština trgovačkih 
društava Sisački vodovod d.o.o. i Vodoopskrba Kupa d.o.o. su donijele odgovarajuće odluke, 
provedena je odluka Vijeća, doneseni su potrebni akti.  
S obzirom na situaciju koja je bila u odnosu Grada Petrinje i Općine Lekenik kao udjeličara u 
Vodoopskrbi Kupa i s obzirom na donošenje ili nedonošenje odluke od strane njihovog 
Gradskog i Općinskog vijeća, očekivalo se da će doći do optužbe i pobijanja odluke o 
pripajanju. To se nije dogodilo. Zakonski rok je bio 30 dana za pobijanje odluka. Prošao je 
određeni rok da utvrdimo je li bilo pobijanja i utvrdili smo da se ona nisu dogodila što znači 
da procedura teče dalje. 
S obzirom da smo sve dokumente uprava dvaju trgovačkih društava izradili i proslijedili 
Trgovačkom sudu u Zagrebu koji je nadležan za rješavanje tog posla, u vrlo skorom roku se 
očekuje nastavak tih aktivnosti, u ovisnosti od brzine djelovanja suda, u roku od mjesec dana 
će to biti provedeno na zadovoljstvo svih nas gdje ćemo dobiti jednu jedinstvenu firmu koja 
će zadovoljiti svoju funkciju kvalitetne i pravovremene, zdravstveno ispravne vode za piće na 
zadovoljstvo svih potrošača pitke vode. 
 
Gospodin Zvonko Marincelj je bio zadovoljan dobivenim odgovorom. 
 
Gospodin Darjan Vlahov  je istaknuo kako će se njegovo današnje pitanje nadovezati na 
njegovo vijećničko pitanje s prošle sjednice Vijeća. Tada je iz materijala iščitao da je stanje 
nepodmirenih dospjelih obveza na kraju 2017. godine bilo 8.196.693,74 kune. U odgovoru je 
rečeno da je taj podatak netočan i da su ti podaci ostali prilikom ispisivanja iz obrasca nekog 
davnog izvješća. S obzirom da taj podatak još uvijek stoji među službenim dokumentima 
objavljenim na stranicama Grada Siska, koji je točan podatak? Kolike su bile nepodmirene 
dospjele obveze i planira li se izmijeniti taj podatak? 
 
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da će na vijećničko pitanje gospodina Darjana Vlahova biti 
dostavljen pisani odgovor. 
 
Gospodin Marijan Medved je postavio pitanje gradonačelnici. Imamo li detaljnu informaciju 
o Odmaralištu u Zaostrogu. Da li koncesionar još uvijek upravlja tim odmaralištem ili ga je 
preuzeo vlasnik Grad Sisak? Je li izvršena primopredaja, u kakvom je stanju odmaralište, 
kakvi su financijski rezultati, da li je Grad nešto zaradio ili izgubio u prethodnom razdoblju?  
 
Gospođa Ljubica Ivšić je odgovorila kako je Odmaralište u Zaostrogu moralna pobjeda Grada 
Siska. 
14. lipnja ove godine smo došli u Zaostrog i preuzimali ključeve. Dobili smo ključeve od 
Eklate i gospodin Glavina koji je nažalost u HDZ-u doministar ministarstva nadležan za 
turizam, je poslao svog oca za kojeg nismo znali da je u mirovini i da nije ovlaštena osoba za 
primopredaju objekta. Nalazili smo se kod Zadra kada smo se vraćali u Sisak i kada su nas 
članovi Inventurne komisije nazvali i rekli da gospodin Glavina nije ovlaštena osoba za 
primopredaju. Dakle, ta ekipa nam je dala ključeve i do dana današnjeg nismo službeno 
izvršili primopredaju. Kako su 10 godina radili, a u 10 godina su platili 144 tisuće kuna na 
račun Grada Siska, a ostvarili su dobit od 15 do 18 milijuna kuna u objektu koji nije imao 
uporabnu dozvolu, u objektu kroz koji je prošlo 15 tisuća djece bez minimalno tehničkih 
uvjeta, bez dozvola, bez ičega.  
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Ovo ljeto smo se intenzivno potrudili urediti zapušten i devastiran objekt u koji posljednje 
dvije godine nije uložena kuna, a u koji je Grad Sisak uložio 9 milijuna kuna, a svi prozori su 
otpali, u kojem je PVC stolarija u rasulu, u kojem se nije krečilo 3 godine. Naši volonteri su 
17 radnih dana radili na objektu, a tu su djelatnici Dječjeg vrtića Sisak Novi, Dječjeg vrtića 
Sisak Stari, Komunalca Sisak, Autoprometa Sisak, Sisačkog vodovoda, Gospodarenja 
otpadom Sisak, Gradskog muzeja Sisak. Radili su bez naknade i obnovili Odmaralište u 
Zaostrogu. 
20. kolovoza ove godine, naša djeca su ušla u naš objekt u Zaostrogu sa svim dozvolama. 
Nikakvu dokumentaciju koncesionar Eklata iz Splita nije dao gradu Sisku niti postoji. Niti 
jedan papir o ulaganju 9 milijuna kuna u odmaralište u Zaostrogu ne postoji.  
To je bila HDZ-ova vlast koja je potpisala taj ugovor kao i HSP AS. To su bili i vjerni 
partneri iz HSS-a. 
Skupina od 120 djece s 10 voditelja je došla na 3 klase kvalitetniju prehranu, na vrhunsku 
animaciju vrhunskih animatora iz Zagreba, u pratnji svojih roditelja i svi su prezadovoljni 
otišli, a mjere sigurnosti su bile na vrlo visokoj razini i niti jedno dijete se u Sisak nije vratilo 
s ozljedom, ogrebotinom i sličnim. To govori o radu koji smo dolje uložili.  
Iznos od 144 tisuće kuna i 18 milijuna dobiti je kriminal koji su podržavali neki vijećnici 
Gradskog vijeća Grada Siska.  
Ušli smo u nešto što nismo niti slutili. Ušli smo u kriminal i netko bi se tim kriminalom u 
posljednjih 5 godina trebao pozabaviti.  
Okrečili smo 46 prostorija, napravili smo ateste klima uređaja, hidranata, struje, antipanik 
rasvjete, plina i vode, uredili smo kompletno Odmaralište i okoliš, pripremili smo sprave kako 
bi djeca ušla u sigurno okruženje, ishodili smo sve dozvole. 
 
Gospodin Marijan Medved je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.  
 
Gospodin Jure Šipuš se zahvalio na pisanom odgovoru koji je dobio na postavljeno pitanje, a 
koje je u znanom stilu gradonačelnice, a kojim odgovorom nije zadovoljan kao ni mještani 
grada Siska. Odgovor je sramotan: 
„Grad Sisak neće asfaltirati navedene ulice.“ 
Vijećnik je rekao kako je dužan izvijestiti gradonačelnicu da su mještani tog dijela grada 
Siska uplaćivali samodoprinos za izgradnju gradskog doma, vodovoda i asfaltiranje ulice koja 
se zvala Pola, da bi gradonačelnica rekla da Grad Sisak neće asfaltirati tu ulicu, a davao je 
suglasnost Hrvatskim željeznicama za izvođenje radova. Drugim riječima, nije bitno tko će ju 
sanirati već kada će se osigurati sigurno prometovanje tom istom ulicom. 
Vijećnik je rekao da su njegova dva pitanja vezana uz Vinogradsku ulicu i Obalu Ruđera 
Boškovića. 
S obzirom da su izvršeni određeni radovi u Vinogradskoj ulici, u kojoj fazi je nastavak tih 
radova? 
Za Obalu Ruđera Boškovića svi znamo da tamo nisu osigurani infrastrukturni, odnosno 
komunalni uvjeti. Uslijed većih padalina i porasta rijeke Kupe, dolazi do nalijevanja septičkih 
jama. Tamo je oko 30 kuća te građani imaju povećane troškove za čišćenje septičkih jama. 
Može li se osigurati tim građanima dok se ne izvrši izrada komunalne infrastrukture, 50 
postotni smanjeni trošak s obzirom da većinom  Komunalac Sisak tamo  čisti septičke jame? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je podsjetila kako je vijećnik na prošloj sjednici dobio vrlo 
rezolutan odgovor da će Hrvatske željeznice sanirati te prometnice i stoga je odgovor ne, Grad 
Sisak ih neće sanirati zato što će to učiniti HŽ jer je običaj da onaj tko ih uništi, taj ih mora i 
sanirati. To je obveza koju smo uveli 2013. godine i koje se dosljedno držimo. 
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Prva faza uređenja Vinogradske ulice je završena. Postoje još dvije faze. Čim se stvore uvjeti 
za nastavak realizacije, a radi se prvenstveno o imovinsko pravnim odnosima jer radi se o 
tome da neki ljudi nisu suglasni da im se ograda dvorišta izmjesti 50 cm ulijevo ili udesno da 
bi se prometnica koja ima propisane dimenzije završila. Kada to riješimo krećemo u drugu i 
treću fazu. 
U Obali Ruđera Boškovića je smještena podružnica Hrvatskih voda, VGI Banovina, a to je 
jedan od rijetkih takvih objekata koji je u ulici koja nema kanalizaciju. Dakle, ljudi koji se 
bave odvodnjom su na adresi koja nema odvodnju. 2013. godine smo krenuli s 
projektiranjem, međutim, tada se aktivirala zlatna ćelija HDZ-a i obustavila cijeli postupak i 
digla bunu među ljudima. U kojoj je to sada fazi ne znamo pa moramo informaciju zatražiti 
od direktora Sisačkog vodovoda. Kompletna dokumentacija za rješavanje problema oborinske 
odvodnje i fekalne odvodnje na Pogorelcu je isprojektirana.  
 
Gospodin Jure Šipuš je zatražio pisani odgovor na svoje pitanje. 
 
Gospođa Lucija Hinić je utvrdila kako je sljedeće godine 100 godina od rođenja našeg 
poznatog slikara Slave Striegla. Na koji način će Grad Sisak i Gradska galerija Striegl 
obilježiti tu obljetnicu? 
 
Gospođa Alma Trauber  je odgovorila kako je Gradska galerija Striegl, na neki način, već 
počela obilježavati 100 godina rođenja slikara Slave Striegla tako da se stvori uvod u sljedeću 
godinu.  
Od početka svibnja ove godine je digitalizirana cijela zbrika u smislu fotografiranja svih 321 
radova koji se nalaze u sklopu fundusa Galerije što do sada nije bilo napravljeno.Sljedeći 
tjedan ćemo prezentirati digitalnu zbirku koja će biti dostupna na web stranicama Gradske 
galerije Striegl.  
Također smo ove godine započeli jedan putujući projekt, s obzirom da Zbirka Striegl nije 
dostupna javnosti u obliku javnog postava. Započeli smo izložbu Zbirke Striegl u pokretu kao 
putujući projekt gdje će različiti manji ekspozei i izvori iz Zbirke Striegl biti dostupni po 
različitim muzejsko-galerijskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Za sada je dogovorena 
suradnja sa Studiom Josip Račić ispred Moderne galerije, s Galerijom Slavko Kopač u 
Vinkovcima, s Galerijom Antuna Augustinčića, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti u 
Rijeci i tako ćemo nastaviti kroz sljedeće 3 godine te će se hrvatska javnost upoznati s tim 
različitim aspektima i vrijednostima i značajem Zbirke Striegl. 
Sljedeća godina je ispunjena s jako puno događanja i nadamo se da ćemo realizirati veliku 
retrospektivu Strieglovih radova u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt. 
Imat ćemo suradnju s Galerijom Klovićevi dvori, Modernom galerijom i Galerijom Slavko 
Kopač u smislu da ćemo u našoj Gradskoj galeriji Striegl prezentirati jedan dio Strieglovog 
opusa u kontekstu s djelima Slavka Kopača i Slavka Šohaja. Dakle, 3 velika Slavka u 
hrvatskoj povijesti umjetnosti, ali nikada do sada stavljeni u jedan zajednički, valorizirajući, 
izložbeni kontekst. 
Isto tako, u planu je tiskano izdavanje publikacije kataloga Zbirke Striegl o čemu također 
javnost nije bila upoznata.  
Sljedeće godine ćemo pripremati više manjih, jednodnevnih, mikro simpozija gdje ćemo 
nastojati, u suradnji s Institutom povijesti umjetnosti, s Muzejom suvremene umjetnosti i 
Modernom galerijom kao krovnim ustanovama za muzejsko-galerijsku djelatnost, 
kontekstualizirati Strieglovo stvarateljstvo.  
Nastavljamo konkretne radove na kući Striegl gdje je plan da i u Sisku bude predstavljen taj 
opus, život i djelo Slave Striegla u kontekstu građanske povijesti grada. 
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Gospođa Lucija Hinić je bila zadovoljna dobivenim odgovorom na svoje vijećničko pitanje.  
 
Gospođa Vlatka Vukelić je rekla kako joj je izuzetno drago da su učenici opet počeli ići u 
Odmaralište Zaostrog. Sada smo čuli da je tu u pitanju kriminal. Gradonačelnica je 5 godina 
na vlasti. Koliko je za to vrijeme kaznenih prijava podneseno vezano uz Eklatu i Zaostrog? 
Ukoliko je kompletna dokumentacija predana u travnju, od tada je prošlo pet mjeseci, a jasno 
je danas izrečeno da je u pitanju kriminal, koje kaznene prijave i vezano uz koga su one 
podignute? 
Vijećnica je konstatirala kako je gradonačelnica na vlasti od 2013. godine. Što je konkretno 
napravila po pitanju Rafinerije nafte Sisak od 2013. godine do kraja 2015. godine, koliko 
dopisa, sastanaka, tematskih sjednica, koliko puta se gradonačelnica obratila predsjednicima 
Vlade? Zašto već 5 godina nije mogla biti niti jedna sjednica Gradskog vijeća vezana uz 
Rafineriju?  
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako se mora prisjetiti davne prošlosti i svojih 
vijećničkih dana u Gradskom vijeću Grada Siska kada je gradonačelnik koji je godinu dana 
prije no što će izgubiti vlast znao i potpisao ugovor i, na taj način, omogućio Eklati da od 
2013. godine nastavi za sramotnu svotu od 1.200,00 kuna eksploatirati vlasništvo Grada 
Siska, Općine Martinska Ves i Općine Sunja.  
Gradonačelnica je rekla i kada je kao vijećnica tada istupala, tražila je postupanje DORH-a, 
policije i istraživanje nepostojeće dokumentacije u Odmaralištu  Zaostrog i ulaganja od preko 
9 milijuna kuna, to je sve bilo negdje 2010., 2011. godine. Rekla je kako je jedna od rijetkih 
glasala protiv prodaje jer je tada gradonačelnik htio prodati Odmaralište što, na sreću, nije 
uspio. 
Dočekali smo da naša djeca, a od sljedeće godine svi učenici četvrtih razreda osnovnih škola 
iz Siska besplatno mogu ljetovati u Zaostrogu. Ne radi se o tome da im njihovi roditelji ne 
mogu osigurati ljetovanje, ne radi se o tome da su oni željni toga, radi se o tome da je to 
posebno iskustvo, poseban znak pažnje Grada prema svojim sugrađanima, prema njihovim 
roditeljima i prema svemu onom što rade i kako vole svoj grad svaki dan.  
O lažnim kaznenim prijavama bi se isto tako moglo napraviti tematsku sjednicu. 
2013. godine smo odlučili da li da prijavljujemo HDZ za lažne kaznene prijave jer znamo da 
je kažnjivo s 3 godine zatvora ako podignete kaznenu prijavu, a znate da je lažne. Zaključili 
smo da su sami već dovoljno kažnjeni samim time što su već u HDZ-u te vam nećemo 
dodatno otežavati život pa neka institucije rade svoj posao.  
Tematska sjednica Gradskog vijeća u mandatu ove gradonačelnice je bila na temu  Rafinerije, 
a vjerojatno vijećnica nije bila politički aktivna pa joj je to promaklo. Sjednica polučila 
nekakav efekt jer nitko nije došao iz Vlade Republike Hrvatske i ministarstva, a niti iz INA-e. 
Bili smo kod prošlog premijera, a kod sadašnjeg nismo uspjeli doći niti pokazati dokumente 
stručnjaka koji potvrđuju da je sisačka Rafinerija profitabilna i održiva i da Rafineriju treba 
maknuti od šapa politike i pustiti ljude da rade i zarađuju svoj i naš kruh i novac i osiguraju 
nastavak i opstanak industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj i njezinu energetsku 
neovisnost. 
Ukoliko bude bilo potrebe, bili smo na 3 prosvjeda možemo biti i na četvrtom i petom, a imali 
smo i razgovore s policijom.  
Gradonačelnica je rekla da se dugo bori za radnike, rad i za Sisak bez fige u džepu. U 
konačnici građani kažu svoj pravorijek. 
 
Gospođa Vlatka Vukelić se očitovala o odgovorima koje je dobila na svoje vijećnička pitanje, 
rekavši kako joj je drago što se netko trudi da postane gradonačelnik, ali joj nije odgovoreno 
na njezino pitanje koliko kaznenih prijava je podneseno.  
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Gradonačelnica vjerojatno zna da, ukoliko ima spoznaje o kaznenom djelu, dužna ga je 
prijaviti što je odredba kaznenog zakona.  
Vezano uz Rafineriju, isto tako nije odgovoreno na pitanje. Čuli smo da je bila jedna tematska 
sjednica Gradskog vijeća, ali vijećnica je rekla da ne zna ni za jedan posjet kod bivšeg 
premijera Zorana Milanovića. 
Gradonačelnica je rekla da ima srce, ali se nije uspjela probiti do premijera. Ako ima srce, 
trebala je spavati pred vratima Vlade Republike Hrvatske ukoliko joj je Sisak stvarno u srcu, 
zajedno sa zamjenicima gradonačelnice.  
 
Gospođa Vlatka Vukelić je zatražila pisani odgovor na svoje vijećničko pitanje. 
 
Utvrđuje se da sljedeći vijećnici nisu stigli postaviti svoja vijećnička pitanja za vrijeme 
trajanja „aktualnog sata“: Ivan Mlinarić, Tonka Jozić-Novinc i Darko Žak.  
 
„Aktualni sat“ Gradskog vijeća Grada Siska je završen u 11,10 sati. 
 
Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 10. predloženog dnevnog 
reda dodaje nova točka 11. koja glasi: 
 
„11. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka 
vedrine.“ 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
 
Obrazloženje:  
Člankom 22. Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine  propisano je da su tijela Doma 
kulture Upravno vijeće, Kazališno vijeće i ravnatelj. 
Temeljem članka 31. Statuta Doma kulture, Kazališno vijeće ima 5 (pet) članova od kojih 3 
(tri) člana, sukladno članku 31. Zakona o kazalištima, bira predstavničko tijelo osnivača. 
Člankom 31. Zakona o kazalištima definirano je da mandat članova Kazališnog vijeća traje 4 
(četiri) godine. 
Kako je dosadašnjim članovima Kazališnog vijeća istekao mandat s danom 09. srpnja 2018. 
godine, predlaže se imenovanje novih članova. 
 
Prethodni prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojen je jednoglasno s 19 glasova za. 
 
Gospodin Darko Žak je, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HKS-a, predložio dopunu 
točke 2. predloženog dnevnog reda tako da se dodaju nove podtočke j) i k) koje glase: 
„j) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Berislavu Pavičiću-posthumno, 
k) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Marijanu Šokčeviću-posthumno.“ 
 
Obrazloženje: 
Oni su bili predloženi za dodjelu Plakete. Ne znamo zašto su odbijeni. 
 
Za prijedlog gospodina Darka Žaka glasovalo je 7 vijećnika: gospođa Tonka Jozić-Novinc, 
gospodin Franjo Šaban, gospodin Jure Šipuš, gospođa Vesna Štengl, gospodin Darjan Vlahov, 
gospođa Vlatka Vukelić i gospodin Darko Žak, a 12 vijećnika je glasovalo protiv pa prijedlog 
nije usvojen. 
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Nakon glasovanja o dopunama dnevnog reda, gospodin Darko Žak je od predsjednice Vijeća 
zatražio zakazivanje pauze. 
 
Predsjednica je zakazala pauzu u 11,15 sati, a završena je u 11,30 sati. 
 
Nakon pauze sjednicu je napustilo 7 vijećnika: gospođa Tonka Jozić-Novinc, gospodin Franjo 
Šaban, gospodin Jure Šipuš, gospođa Vesna Štengl, gospodin Darjan Vlahov, gospođa Vlatka 
Vukelić i gospodin Darko Žak. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da je sjednici nazočno 12 vijećnika, odnosno da nema 
nazočnosti natpolovične većine svih vijećnika. 
 
Sukladno članku 74. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska kojim je propisano da 
će se sjednica prekinuti i odgoditi i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 
nazočnosti natpolovične većine svih vijećnika, predsjednica Gradskog vijeća, gospođa Ivana 
Krčelić je prekinula i odgodila  8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska, te utvrdila njezino 
održavanje za ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine s početkom u 13,00 sati u Sisku, Rimska 
ulica 26, u Gradskoj vijećnici, dvorana broj 41, a sukladno stavku 4. istog članka kojim je 
propisano da ako predsjednik Vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan natpolovičan broj svih 
vijećnika, predsjednik Vijeća odgađa sjednicu za određeni dan i sat. 
 
Nastavku sjednice su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Željko 
Đermanović-prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Ivan Jurić, 
Ivana Krčelić-predsjednica Gradskog vijeća, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan 
Medved, Ivan Mlinarić, Edin Safić i Nenad Vukušić. 
 
Odsutni vijećnici nastavku sjednice: Marko Jajčinović, Željka Josić, Tonka Jozić-Novinc, 
Mario Markić, Predrag Sekulić, Romana Skender, Franjo Šaban, Jure Šipuš, Vesna Štengl, 
Darjan Vlahov,Vlatka Vukelić  i Darko Žak. 
 
Svoju odsutnost je opravdao vijećnik Predrag Sekulić. 
 
Nastavkom 8. sjednice je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Krčelić koja je utvrdila 
kako je sjednici nazočno 13 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednica je predložila sljedeći 

 
DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2.      a)  Prijedlog  odluke o  dodjeli  Plakete  Marijan  Celjak- junak  obrane  Grada  Siska  u   
              Domovinskom ratu Nikoli Furlanu, natporučniku,  
              Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  

b) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu 101. brigadi Zagreb, 
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  

c) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Draženu Štrbencu, stožernom naredniku, 
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  

d) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Saši Smiljaniću, brigadiru, 
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      Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  
e) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Osmanu Muratagiću-posthumno, časničkom namjesniku, 
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  

f) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Željku Franiću, satniku, 
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  

g) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Milanu Ivaniševiću, satniku-bojniku, 
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  

h) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Boži Budimiru, general- bojniku, 
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  

i) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu Ivici Pandži Orkanu, pukovniku, 

      Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja  
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Gradska          
    tržnica Sisak d.o.o., Sisak, za kreditno zaduženje kod OTP banka d.d. Zadar, 
    Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
4. Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela Grada Siska pod rednim brojem 4. u društvu       
    Radio Sisak d.o.o. za proizvodnju prijenos i odašiljanje radijskih programa, 
    Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s       
    napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama, 
    Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na  Odluku o izmjeni Statuta Gradske  
    galerije Striegl, 
    Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
7. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak, 
    Predlagateljica Kristina Ikić Baniček 
8. Prijedlog odluke o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i     
    tehnološke eksplozije za Grad Sisak, 
    Predlagateljica Kristina Ikić Baniček 
9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 
    Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

 10. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova opskrbe       
      električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na području Grada Siska na temelju   
      ugovora, 

    Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
11. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka  
     vedrine. 
     Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 13 glasova za. 
 
Nakon usvajanja dnevnog reda, gospođa Ivana Krčelić je zakazala pauzu za održavanje 
zajedničke sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja i Odbora za izbore i imenovanja kako 
bi proveli raspravu, sukladno svome djelokrugu rada, o utvrđivanju prijedloga kojim je 
dopunjen dnevni red: 
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„11. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka  
     vedrine.“ 
 
Pauza je započela u u 13,00 sati, a završena je u 13,20 sati. 
___________________________________________________________________________ 
 
Zajednička sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja i Odbora za izbore i imenovanja je 
započela u 13,05 sati, a održana je u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, na prvom  
katu u sobi broj 25 (Veliki kabinet). 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja: Nenad Vukušić-
predsjednik, Ivana Krčelić-zamjenica predsjednika, Ivan Mlinarić i Marijan Medved-članovi. 
 
Odsutan: Darko Žak-član Odbora. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za izbore i imenovanja: Nenad Vukušić-predsjednik, 
Dario Batnožić-zamjenik predsjednika, Edin Safić i Dragica Krupljanin-članovi Odbora. 
 
Odsutan: Predrag Sekulić-član Odbora. 
 
Predsjednik oba odbora, gospodin Nenad Vukušić je utvrdio da su u svakom odboru nazočna 
po 4 člana odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka  
vedrine, 
2. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za. 
 

TOČKA 1. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospodina Gorana Grgurača i rasprave u kojoj je 
sudjelovala gospođa Ivana Krčelić, članovi oba odbora su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili 
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka  
vedrine i proslijedili Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 
Zajednička sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja i Odbora za izbore i imenovanja je 
završena u 13,12 sati. 
___________________________________________________________________________ 
 
Nakon pauze, gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da je sjednici nazočno 13 vijećnika te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
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. 
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Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Gospodin Ivan Mlinarić je iznio sljedeće primjedbe na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Siska: 
1. Na 16. stranici prijedloga teksta zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska 
održane 8. lipnja 2018. godine, u točki 4., u četvrtom odlomku, četvrtom redu, posljednja 
rečenica mijenja se i glasi: 
„To je tada i oporba podržavala prije izbora.“ 
Obrazloženje: tada smo bili oporba i podržavali restrukturiranje trgovačkih društava u 
vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska, a nismo bili „vladajuća garnitura“ kako je navedeno u 
zapisniku. 
 
Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova za te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća 
izmjena. 
 
2. U istoj točki dnevnog reda, u petom odlomku riječ „industrijalizacije“ se briše. 
Obrazloženje: Naknadnim uvidom u tekst, vijećnik je rekao kako riječ „ industrijalizacija“ ne 
odgovara kontekstu, odnosno izrečenoj raspravi. 
 
Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova za te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća 
izmjena. 
 
3. U istoj točki dnevnog reda, u šestom odlomku, riječi „Klub vijećnika laburista-Stranke 
rada“ mijenjaju se u riječi „Klub vijećnika laburista“. 
Obrazloženje: Pogrešno je naveden naziv političke stranke te je naziv potrebno promijeniti u 
točan i skraćen naziv. 
 
Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova za te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća 
izmjena. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je dala sljedeću primjedbu na zapisnik: 
Na stranici 12. zapisnika, deveti odlomak mijenja se i glasi: 
„Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno s 20 glasova za.“ 
Obrazloženje: U trenutku glasovanja bilo je nazočno, odnosno glasovalo je 20 vijećnika, a ne 
kako je u zapisniku pogrešno napisano 21 vijećnik. 
 
Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova za te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća 
izmjena. 
 
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska usvojen je jednoglasno s 13 glasova za. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Željka Đermanovića, predsjednika Odbora 
za javna priznanja, 
 
a)  Jednoglasno s 13 glasova za, donesena je 
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ODLUKA 
o  dodjeli  Plakete  Marijan  Celjak- junak  obrane  Grada  Siska  u 

Domovinskom ratu Nikoli Furlanu, natporučniku 
 

b) Jednoglasno, s 13 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 101. 

brigadi Zagreb 
 

c) Jednoglasno s 13 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Draženu Štrbencu, stožernom naredniku 
 

d) Jednoglasno, s 13 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Saši 

Smiljaniću, brigadiru 
 

e) Jednoglasno, s 13 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
 o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Osmanu Muratagiću-posthumno, časničkom namjesniku 
 

f) Jednoglasno, s 13 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Željku Franiću, satniku 
 

g) Jednoglasno s 13 glasova, donesena je 
 

ODLUKA 
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Milanu Ivaniševiću, satniku-bojniku 
 

h) Jednoglasno s 13 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
 o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Boži 

Budimiru, general- bojniku 
 

i) Jednoglasno s 13 glasova za, donesena je 
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ODLUKA 
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Ivici 

Pandži Orkanu, pukovniku 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Marije Medved, jednoglasno s 13 glasova za, 
donesena je  
 

ODLUKA  
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Gradska 

tržnica Sisak d.o.o., Sisak, za kreditno zaduženje kod OTP banka d.d. Zadar 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 13 
glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o prodaji poslovnog udjela Grada Siska pod rednim brojem 4. u društvu 

Radio Sisak d.o.o. za proizvodnju prijenos i odašiljanje radijskih programa 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospodin Ivan Mlinarić je 
predložio sljedeće amandmane na Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama: 
 
1. U članku 14. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„Ako se pas mora povremeno vezati, na smije se vezati na dužinu kraću od 5 m. 
Psa se ne smije trajno smjestiti u ograđenom prostoru, a povremeno se može smještati u 
ograđeni prostor kojem je natkriveno najmanje 1/3 površine i površina kojeg minimalno 
iznosi: 
-najmanje 4m2 po psu mase do 20 kg, 
-najmanje 6 m2 po psu mase iznad 20 kg“ 
 
2. U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Sklonište je dužno ozlijeđenu životinju zbrinuti u roku od 4 sata, a sve ostale životinje u roku 
od 24 sata od primitka priopćenja o nalasku životinje te osigurati smještaj.“ 
 
Gradonačelnica, gospođa Kristina Ikić Baniček se suglasila s oba amandmana te su 
amandmani, sukladno članku 45. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, postali sastavnim 
dijelom konačnog prijedloga odluke i o njima se odvojeno ne glasuje. 
 
Jednoglasno s 13 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama i divljim životinjama 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 13 glasova 
za, donesena je  
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ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na  Odluku o izmjeni Statuta Gradske galerije Striegl 

 
TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 13 
glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 

 
TOČKA 8. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 13 
glasova za, donesena je 

 
ODLUKA 

o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije za Grad Sisak 

 
TOČKA 9. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 13 
glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 
TOČKA 10. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 13 glasova za, 
donesena je  
 

ODLUKA 
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za 

javnu rasvjetu i semafore na području Grada Siska na temelju ugovora 
 

TOČKA 11. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 13 glasova 
za, doneseno je 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju članova Kazališnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka vedrine 
 

8. sjednica je prekinuta u 11,30 sati, a nastavak 8. sjednice je završen u 13,50 sati. 
 
 
ZAPISNIČARI                                                                     PREDSJEDNICA VIJEĆA 
 
 
  Nada Vračan                                                                                  Ivana Krčelić 
 
 
  Silvio Baljak 


