ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 29. studenog 2018. godine u Gradskoj
vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 10,00 sati.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Željko Đermanović-prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Marko Jajčinović, Željka Josić,
Ivan Jurić, Ivana Krčelić-predsjednica Gradskog vijeća, Dragica Krupljanin, Mario Markić,
Zvonko Marincelj, Marijan Medved-drugi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić,
Edin Safić, Predrag Sekulić, Romana Skender, Franjo Šaban, Darjan Vlahov (naknadno
pristupio sjednici), Vlatka Vukelić (napustila sjednicu), Nenad Vukušić i Darko Žak.
Odsutni vijećnici: Tonka Jozić-Novinc, Jure Šipuš i Vesna Štengl koji su 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, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za
proračun i financije, Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni
sustav, Domagoj Orlić-službenik Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Irinka Vidović-voditeljica Odsjeka za opće poslove, odnose s javnošću i informiranje, Donat
Rogić-službenik 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., Katarina Taučer-direktorica trgovačkog društva
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Darko Majić-direktor trgovačkog društva Auto promet
Sisak d.o.o., Danka Koštić-direktorica trgovačkog društva Gradska tržnica Sisak d.o.o., Srđan
Marić-direktor trgovačkog društva Gradska gorblja Viktorovac d.o.o., Mario Stipkovravnatelj Športsko-rekreacijskog centra Sisak, Dubravka Šurlan-ravnateljica Narodne
knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Tihana Kokanović-ravnateljica Dječjeg vrtića
Sisak Stari, Alma Trauber-ravnateljica Gradske galerije Striegl, Branko Ištvančić-ravnatelj
Doma kulture Kristalna kocka vedrine, Miroslav Golub-zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Grada Siska, Mate Piškor-novinar Jutarnjeg lista, Gordana Medur, Darija Dular i
Branko Nikitović-novinari Mreže TV, Zdenko Plevančić-novinar Sisak info-a, Iva Mušec
Posilović i Mario Janušić-novinari Radio Siska, Daniel Prerad i Nikica Čutuk-novinari
Večernjeg lista, Željko Maljevac-novinar Novog sisačkog tjednika, Igor Ahmetović-novinar
HRT-a, Ranko Nikolić-predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine i Slobodan Ljubičićzamjenik predsjednice Vijeća srpske nacionalne manjine.
Sjednicom je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Krčelić koja je utvrdila da je sjednici
nazočan 21 vijećnik te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Vijećnici su počeli postavljati vijećnička pitanja u „aktualnom satu“ u 10,05 sati.
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da na prošloj sjednici nisu stigli postaviti pitanja za vrijeme
trajanja „aktualnog sata“ sljedeći vijećnici: Ivan Mlinarić, Tonka Jozić Novinc i Darko Žak pa
će u „aktualnom satu“ prvi postavljati pitanja.
Gospodin Ivan Mlinarić je rekao kako svoja vijećnička pitanja upućuje gradonačelnici:
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1. Imamo prometne situacije koje bi trebalo riješiti u suradnji s Policijom. Kod Mosta
Gromova, na kružnom toku pa sve do Ulice Berislava Pavičića nema označenog pješačkoj
prijelaza-zebre. Tamo pješaci oduvijek prelaze s istočne strane Zelenog brijega prema
Osnovnoj školi Braća Ribar. Tamo je i autobusna stanica pa su putnici navikli prelaziti tu
ulicu. Ulica je vrlo prometna i promet je vrlo brz.
2. Drugo pitanje se, također, odnosi na obilježavanje pješačkog prijelaza u Ulici Brezovičkog
odreda. Tamo nema pješačkog prijelaza od raskrižja s Galdovačkom ulicom pa sve do
Hrastelnice gdje je samo jedan pješački prijelaz.
Može li se označiti pješački prijelaz na raskrižju Ličke ulice i Ulice Brezovičkog odreda?
3. Na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, donesena je Odluka o načinu i uvjetima držanja
kućnih ljubimaca kojom je propisana i kastracija, odnosno sterilizacija. Može li Grad Sisak
sufinancirat to u sljedećoj godini i u narednim godinama te može li se u 2019. godini
očekivati završetak No Kill skloništa?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila kako će Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša napraviti konzultacije s djelatnicima Policije i utvrditi postoje li mogućnosti
označavanja dodatnih pješačkih prijelaza posebice u Hrastelnici jer tamo postoji potreba za
označavanje dodatnih pješačkih prijelaza jer dosta djece prolazi na putu do škole i iz škole.
Grad Sisak je namijenio određeni dio financijskih sredstava za sufinanciranje sterilizacije i
početkom 2019. godine ćemo uputiti poziv svim građanima koji su zainteresirani za
sufinanciranje.
No Kill sklonište je trenutno u fazi idejnog projekta. Sada krećemo na ishođenje posebnih
uvjeta. Koliko brzo ćemo imati dokumentaciju i nominirati na EU fondove i dobiti odgovore,
toliko brzo će sklonište biti i sagrađeno. Potreba definitivno postoji i prepoznata je od strane
Grada Siska. Nastojat ćemo da dinamikom kojom rješavamo ostale projekte, riješimo i No
Kill sklonište jer smo svjesni potrebe za takvim skloništem.
Gospodin Darko Žak je rekao kako je proučavajući otplatni plan kredita kojim je
gradonačelnica zadužila svoje sugrađane i njihovu djecu, bilo zanimljivo vidjeti kako je
namješten otplatni plan zaduženja Grada Siska tako da se rate povećavaju nakon 2021.
godine. Taman poslije lokalnih izbora slijedi potpuni potop gradske blagajne. Kada biste tako
vodili osobe financije, doživjeli biste osobni bankrot. Kako gradonačelnica misli nastaviti
živjeti i raditi u ovom gradu ili ju nakon provedenih izbora više neće biti briga za Sisak i
Siščane jer je negdje drugdje čeka udobna i dobro plaćena fotelja?
Zašto je gradonačelnica kupnju automobila od 200 tisuća kuna sakrila pod informatizaciju
gradske uprave?
Gospođa Kristina Ikić Baniček se zahvalila na interesantnim, ali bespredmetnim pitanjima jer
da je vijećnik pogledao aplikaciju „Moj proračun“ sve bi mu bilo jasno jer ništa nije skriveno
i sve je transparentno. Uostalom održana je i sjednica Predsjedništva Gradskog vijeća Grada
Siska na kojoj je vrlo transparentno vijećniku kao predsjedniku Kluba vijećnika rečeno što će
se iz kojeg upravnog odjela raditi i što će se nabavljati, ali vijećnik je vjerojatno zaboravio jer
je prošlo čak tjedan dana.
Nevjerojatno je da postoje ljudi koji misle da je njima Bogom dano pravo zato što su članovi
neke stranke. Tako neki ljudi misle da, samo što su pripadnici neke stranke ili partije 20
godina, moraju dobiti unaprjeđenje pa šalju e-mail poruke svojim predsjednicima koji su i
dožupani pa misle da zato što su 20 godina sjedili na nekom sastanku trebaju dobiti nekakvo
unaprjeđenje. Tako gospodin Darko Žak misli zato što je preko 20 godina član HDZ-a pa da
može doći ovdje i iznositi neistine i govoriti da se nešto skriva, a Grad Sisak je jedini grad u
Hrvatskoj koji ima Proračun gdje je sve i jedna stavka transparentno predstavljena građanima.
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Dakle, nismo kao Sisačko-moslavačka županija uzeli kupusaru od 400 stranica i rekli
građanima da se snalaze.
Što se tiče financijske situacije, gradonačelnica je rekla da je vrlo zadovoljna jer je 2019.
godina konačno godina, nakon dugog niza godina, gdje smo stezali remen, da konačno
možemo odriješiti kesu. Konačno možemo sve projekte koji su se dugi niz godina, preko 20
godina HDZ-a, stavljali pod tepih i, suprotno interesima građana, neostvarivali, ali mi ćemo
imati priliku u 2019. godini neke od tih projekata ostvariti na radost svih sugrađanki i
sugrađana koji su nam dali povjerenje da vodimo ovaj grad i nećemo ih razočarati.
Gospodin Darko Žak je rekao da je prezadovoljan odgovorima nekoga tko pripada stranci
koja propada na državnom nivou, a podijelila je i zadužila je sve što je mogla. Kako ima više
objašnjenja za svoj rad?
Gospođa Željka Josić je rekla kako je radosna kad se govori o inovacijama. Na žalost, jednu
takvu inovaciju imamo i u ŠRC-u Sisak. Roditelji djece koji dovode svoju djecu na klizanje,
moraju platiti ulaznicu da bi ih gledali u iznosu od 20 kuna. Ili je to možda za razgledavanje
Ledene dvorane?
Vijećnica je pozvala gradonačelnicu da zaustavi ovu glupost i omogući roditeljima da
besplatno mogu gledati svoju djecu.
Ledena dvorana nam je iznimno bitna jer je nakon dugo godina obnovljena. 1.500,00 kuna je
sat leda, 10.000,00 kuna za najam dvorane kako bi se organizirao koncert Hladnog piva.
Ovdje se govori o svemu onome o čemu Siščani pričaju.
Ako govorimo o posljednjim iznosima, onda je vrlo jasno zašto se naplaćuju ulaznice. Rad
ravnatelja kontrolira Upravno vijeće, ali ovo doista treba zaustaviti. Hoće li gradonačelnica
smijeniti ravnatelja ŠRC-a Sisak ako se utvrdi da se radi o financijskom gubitku ŠRC-a
Sisak?
Drugo je, za što bi se gradonačelnicu čak moglo i pohvaliti, dogodilo se na njezinom putu do
Gradske vijećnice, rekla je vijećnica. Srela je majku jednog djeteta koje trenira u KHL-u
Sisak koja se pohvalila da djeca dobivaju besplatne trenirke. Doista pohvalno. Hoće li svi naši
mladi sportaši dobiti besplatnu sportsku opremu, hoće li i odbojkašice gospodina Batnožića
dobiti besplatne sportske trenirke, hoće li naši mladi rukometaši dobiti besplatne trenirke?
Ovako bi se dobio dojam da na ovaj način se financira klub u kojem trenira, na žalost to se
obično tako povezuje, sin gospođe gradonačelnice.
Vijećnica ja zatražila pisani odgovor na njezino vijećničko pitanje o tome koji su sportski
klubovi dobili opremu, koju vrstu opreme i iz kojih izvora se to financiralo?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je utvrdila da se konačno s vrijeđanjem nje kao osobe i
supruge, njezinog supruga, prešlo i na njezino dijete. To je potpuno nova razina.
Ovo pitanje je mogućnost da se pohvalimo činjenicom da su prvi put u povijesti sisačkog
sporta svi klubovi, sva djeca dobila sportsku opremu. O tome imate vijest na sisak.hr. To je
bilo prošle godine i bilo je vrlo javno i transparentno. Sufinanciralo se sredstvima naše
dugogodišnje partner banke OTP banke i Grada Siska.
Što se tiče Ledene dvorane, gradonačelnica je rekla kako joj je drago da osoba koja je glasala
protiv Ledene dvorane, da joj je to vrlo važna dvorana jer je Klub vijećnika HDZ-a kao i
sama vijećnica glasala protiv te dvorane i to dva puta. Nekoliko puta su govorili da nam
dvorana ne treba.
Sukladno članku 72., stavku 2., predsjednica Vijeća, gospođa Ivana Krčelić je u 10, 20 sati
izrekla opomenu vijećniku Darku Žaku zbog upadica sa svog mjesta gospođi Kristini Ikić
Baniček dok je odgovarala na pitanje vijećnice, gospođe Željke Josić.
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Gospođa Kristina Ikić Baniček je nastavila svoj odgovor rekavši kako joj je drago što je
vijećnici dvorana važna kao i njoj i kao i svim Siščanima koji su čekali na nju jer Sisak ima
preko 80 godina hokejaške tradicije, a vrtićka djeca, osim što nauče besplatno plivati, nauče i
besplatno klizati. Bilo nam je važno da podignemo taj standard, da postanemo Europski grad
sporta, bilo nam je važno da se utakmice EBEL Lige održavaju u Sisku, bilo nam je važno da
imamo dvoranu gdje možemo organizirati koncert Hladnog piva i S.A.R.S.-a te je upitala da li
i vijećnica i netko od njezinih prijatelja ide u kazalište ili u kino s djecom, da li plaća kartu ili
ulazi besplatno s djecom? Možda članovi HDZ-a koji idu u nekakve dvorane ne plaćaju ulaz.
Mi ostali plaćamo ulaz.
Od 1. prosinca ove godine, uvest će se obiteljske karte tako da roditelji s djecom imaju
posebnu pogodnost jer nam je drago da dolaze roditelji, bake i djedovi s djecom.
Dolazi nam Bugarski i Hrvatski klizački savez i plaćaju nam korištenje dvorane. Doći će i
ljudi iz Kine i platiti korištenje dvorane. Sve to ne bi bilo moguće da nema te, toliko vama
važne i neizostavne dvorane.
Gospođa Željka Josić je rekla da se ne može pomiriti s odgovorom da roditelju moraju plaćati
ulaznicu kada svoju djecu dovode na klizanje i gledaju ih kako kližu. Na Šalati i Velesajmu u
Zagrebu, bilo gdje možete, bez problema, gledati svoje dijete kako kliže za nula kuna te joj je
drago da će dolaziti i dugi korisnici koji će plaćati najam dvorane, ali bi voljela da ovdje,
konkretno u Ledenu dvoranu mogu dolaziti sva sisačka djeca i da se nikoga ne diskriminira.
Tek tada, u tom trenutku ćemo svi biti jednaki i nećemo se dijeliti na crvene, žute bijele i bilo
koje druge. Tek u tom trenutku ćemo moći reći da imamo dvoranu koja služi svrsi, a ne da je
za odabrane.
Gospođa Lucija Hinić je upitala što nas očekuje povodom manifestacije „Božić u srcu
Grada“.
Gospodin Goran Grgurač je objasnio da kao i svake godine, Grad Sisak za svoje građane nudi
program povodom nadolazećeg Adventa. Sve kreće već sada u subotu, 1. prosinca. Svake
subote ćemo imati prijepodnevne predstave u Daskalištu. Paralelno ćemo imati i program u
Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak i podnevni koncert kod sata.
Svaku nedjelju imamo i prigodni program vezan uz paljenje adventske svijeće.
Cijeli kompletan program u prosincu završava proslavom Nove godine i proslavom dječje
Nove godine. Tijekom cijelog mjeseca prosinca, vikendi će biti obilježeni odgovarajućim
programom, uz to će biti ugostiteljska ponuda na Šetnici, a grad je sad već prigodno ukrašen.
Vijećnica je bila zadovoljna dobivenim odgovorom.
Gospodin Franjo Šaban je rekao kako smo svjedoci medijske blamaže i sramote koju je
gradonačelnica napravila svojim arogantnim i tako poznatim isključivim, diskriminirajućim
stavom. Ovaj puta na štetu djece koja marljivo treniraju i tek uče kakav je svijet odraslih.
Kakvu sliku dobivaju iz slike diskriminacije i isključivosti? Zar nema prostora za još jedan
hokejaški klub? Kako to da onda ima praznih termina u Ledenoj dvorani? Za koga onda je
građena ta Ledena dvorana ako ne za hokejaške klubove? Zašto drugi hokejaški klub ovog
grada ne može dobiti svoje termine u Ledenoj dvorani i mora odlaziti trenirati izvan Siska?
Zbog čega gradonačelnica sramoti građane ovog grada pred cijelom Hrvatskom? Ali, vijećnik
je rekao da to nije njegovo pitanje jer gradonačelnica na to pitanje nema odgovora. Rekao je
da je njegovo pitanje do kada će trajati diskriminacija u postupcima gradonačelnice bilo
prema gradskim vijećnicima koji, zapravo, ne dobivaju odgovore već se pokušava
obmanjivanjem i davanjem netočnih informacija obmanjivati javnost? Do kada će trajati da će
4

se građani grada Siska pitati u koji klub da upišu svoju djecu, a da ne budu diskriminirani? U
koji dječji vrtić da upišu djecu? Možda u Galdovu, a možda i ne? Do kada će trajati ova
diskriminacija?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je utvrdila kako vijećnik postavi sedamnaest pitanja za koja
tvrdi da mu se ne dostavljaju odgovori. Rekla je da na sva vijećnička pitanja dostavlja
odgovore redovito. Odgovori su dostupni vijećnicima i svim građanima na službenoj stranici
Grada Siska. Ako vijećnici ne žele čuti odgovore na svoja pitanja neka ne postavljaju pitanja.
Kakvo pitanje, takav je i odgovor.
Gradonačelnica je rekla kako je njezino pitanje početkom 2017. godine bilo zašto je tada
gospodin Franjo Šaban s jednim članom i jednim polučlanom HDZ-a šetao gradom i nudili su
čokolade i kave, ali ne bilo kojim ljudima već ljudima koji su primatelji zajamčene socijalne
skrbi o čemu su se pohvalili jednom sisačkom novinaru. O tome postoji i kaznena prijava, ali
nekim čudom se po njoj ništa nije dogodilo. Daleko veća sramota je kad netko tko radi u
Centru za socijalnu skrb ide zloupotrijebiti povjerenje tih ljudi. Uzme popis tih ljudi, kuca im
na vrata i za „ciglicu“ kave i čokolade traži da glasaju za njega i za HDZ.
Ledena dvorana je, kao što je i vijećnica rekla, zaista na ponos svih naših sugrađana i bila je
pun pogodak. Sva djeca su dobo došla u Ledenu dvoranu da dođu trenirati u klub koji je
prema zakonu registriran za te djelatnosti. Jedini klub koji ima sve skupine i koji može to
omogućiti. Pozivaju se svi i svi su dobrodošli.
Gospodin Franjo Šaban je rekao kako nije znao da smo u diktaturi. Ovo izgleda kao diktatura.
Gradonačelnica govori hrpu neistina i laži. Na nekim portalima kao i na RTL-u imamo
situaciju da je gradonačelnica osramotila ovaj grad svojim odlukama i stavovima.
Ovo što se događa posljednjih godina s Ledenom dvoranom, zorni je prikaz ogromnih
troškova, a ne može ju koristiti svatko. Vijećnik je rekao da nije znao da je Zakonom o športu
propisano da samo jedan klub hokeja u Sisku može postojati. Svatko se može udruživati u
koliko god klubova.
Na kraju, vijećnik je rekao da ne traži pisani odgovor na svoje pitanje.
Gospodin Ivica Grgurić je utvrdio da naši poljoprivrednici rijetko uspijevaju povući novac iz
EU fondova. Suočavaju se s raznim preprekama. Moraju znati koje su mjere i podmjere
otvorene. Za svaku od tih mjera postoje drugi kriteriji koje moraju tom prilikom ispunjavati.
Ponekad imate preveliko gospodarstvo pa se ne uklapate u tu mjeru. Ponekad imate premalo
gospodarstvo. Ponekad ste prestari, a ponekad ste tek otvorili OPG i tako svaka mjera ima
neke svoje kriterije koje morate ispuniti. Postoje i dobri primjeri u povlačenju novaca za svoj
OPG kako biste ga učinili konkurentnim na tržištu.
Imamo jedan dobar primjer OPG-a za program konkurentnosti turističkog gospodarstva,
mjera 24 za 2018. godinu, a sufinancirano je s 50 tisuća kuna iz Državnog proračuna.
Vijećnik je predložio gradonačelnici da, s obzirom na dolazak predstojećih blagdana,
napravimo domjenak i ujedno promoviramo takve OPG-ove koji se bave turističkom
djelatnosti te rekao da ne zna gdje je taj OPG pa je ujedno zamolio vijećnike da zamole
nekoga iz HDZ-a da nam pokaže gdje je taj OPG, a zove se Željko Krapljan. Za nadati se da
će biti slobodnih termina.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da Grad Sisak financira poljoprivrednike i OPGove na području Grada Siska, doduše ne toliko izdašno kao EU fondovi kao i Državni
proračun. Bit će jako zanimljivo saznati gdje je taj OPG i čime se bavi. Neki moraju svome
šefu dokazati da su dobri radnici, a neki samo pošalju e-mail predsjedniku organizacije koji je
ujedno i župan i dobiju novca. Za pretpostavit je da je tu bila ista šifra, ali saznat ćemo kako
5

bismo olakšali ostalim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Siska i kako bi se
saznalo koji je to način da se dođe do 50 tisuća kuna, a što je bio maksimalan iznos potpore
jer nam je želja da svi poljoprivrednici s područja Grada Siska izvuku maksimalne potpore iz
EU fondova.
Gospodin Mario Markić je postavio pitanje gradonačelnici rekavši da su stanovnici Galdova
ostali šokirani izjavom sa službene FB stranice na kojoj govori o navodno održanom
referendumu za gradnju dječjeg vrtića za koji su Galdovčani, kako se navodi, bili protiv.
Znači li to da ako nismo glasali za Kristinu Ikić Baniček, da smo građani drugog reda?
Galdovčani plaćaju sve poreze i prireze i zaslužuju, ne samo dječji vrtić i dvoranu u sklopu
škole već i uređivanje cesta, dječjih igrališta i nogostupa. Tko je taj da nas dijeli na vaše i
naše, lijeve i desne kad se odlučuje koji će se kapitalni projekti provoditi? Taj potez nas je
podsjetio na vrijeme komunizma kad su nam branili da idemo u crkvu, kad su naši roditelji,
djedovi i bake bili prozivani na radnim mjestima kao manje vrijedni pa ipak našao se tu jedan
fra Anđelko koji je Galdovčane poveo i izgradio crkvu. Što je ovo trebalo gradonačelnici?
U drugom pitanju, vijećnik je utvrdio da je Grad Sisak počeo uređivati Paklenički ulicu. To je
jedna jako dobra stvar, ali stanovnici Pakleničke ulice pitaju da li je istina da su izvođači
radova „zarezali“ jedan metar prema nasipu i da je velika opasnost od poplave. Da li su
stanovnici zbog te radnje sigurni u svojim domovima?
Za vrijeme postavljanja prethodnog vijećničkog pitanja, sjednici je u 10, 35 sati pristupio
vijećnik Darjan Vlahov pa je u raspravi i odlučivanju sudjelovalo 22 vijećnika.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da je šokirana činjenicom da je HDZ bio preko 20
godina na vlasti u Gradu Sisku i nije bio u stanju napraviti Pakleničku ulicu i nije bio u stanju
izgraditi vrtić u Galdovu. Sada kada to u konačnici činimo mi, opet nije dobro. Znači, nije
dobro ako radiš, a nije dobro niti ako ne radiš.
U istom vremenu kad stanovnici Galdova mogu otići i posvjedočiti da se asfaltira prometnica,
vijećnik kaže da je šokiran jer u četvrtima gdje kao gradonačelnica nisam dobila većinu
glasova, ništa ne radim. To je nesrazmjerno.
Gradonačelnica je rekla kako joj je žao što će vrtić u Galdovu doći tek sada jer je bio i ranije
potreban, ali će se pobrinuti da obećanje koje je dala građanima kada se kandidirala kao
odgovorna osoba, a to je da će napraviti dovoljno mjesta u vrtićima za svu djecu u gradu
Sisku, to obećanje će i izvršiti, šokiralo to HDZ-ovce ili ne pa čak i vrtić u Galdovu, ali ne
samo to. Dokumentacijom je obuhvaćena i Osnovna škola Galdovo koja će dobiti primjerenu
blagovaonicu i informatičku učionicu i sanirati će se puknuće objekta škole. Sve će to
napraviti Kristina koja ne voli Galdovčane i neće im ništa dati, osim projekta čija je samo
dokumentacija vrijedna milijun kuna.
Rekla je da, što se tiče Pakleničke ulice, može posvjedočiti da su sve prometnice napravljene
sukladno zakonu i struci, a da li su sigurni od poplava, ne može reći s obzirom da nisu radili
20 godina ništa da naprave asfalt u Pakleničkoj ulici i HDZ-ovci nisu bili aktivni niti na
izgradnji nasipa. Kako njima bude, tako će biti i ostalim stanovnicima. Ništa nije zbog radova
poremećeno s nasipom. Što se tiče stanovnika Pakleničke ulice, ne moraju se brinuti zbog
poplave.
Gradonačelnica je pozvala sve zainteresirane da obiđu s njom radove na Pakleničkoj ulici
kako bi se uvjerili da je sve u redu u skladu sa strukom.
Gospodin Mario Markić je rekao da je zadovoljan odgovorom u vezi s Pakleničkom ulicom,
ali ga je zanimalo ono što su ga pitali stanovnici te ulice te traži odgovor kada je održan
referendum i da li ga je bilo?
6

Gospodin Marijan Medved je rekao da se njegovo pitanje odnosi na cestu Sisak-Topolovac i
Savsku cestu koja je u nekim dijelovima preuska. Ljudi koji žive u Donjoj Posavini, za njih je
to žila kucavica, prometno gledajući to im je put u Sisak. Na nekim mjestima se dva auta
teško mogu mimoići. Postoji bankina puna rupa. To je veliki problem i pripada Gradu Sisku.
Da li se tu može nešto učiniti i kada? Da li je to u planu?
Pred novom crkvom u Naselju postoji hrpa materijala koji je predviđen za uređenje trga
ispred te crkve. Ljude interesira gdje je zapelo, kakva je situacija po pitanju uređenja tog trga,
kroz koje vrijeme i na koji način?
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio da je ishođena projektna dokumentacija za uređenje
bankine, ali još se rješavaju imovinsko pravni odnosi vezani uz trasu vodovoda. Ne možemo
izgraditi prometnicu dok se ne riješi vodovod što je u tijeku. Kada se to riješi, uređivat ćemo
prometnicu. Dakle, postoji projektna dokumentacija, izrađeni su troškovnici.
Što se tiče uređenja prostora ispred crkve, također je napravljena je projektna dokumentacija i
planira se uređenje parkirališta uz tu prometnicu, najviše za vjernike koji dolaze u crkvu. U
planu je da se taj projekt realizira u sljedećem razdoblju, ne možda u 2019. godini.
Gospođa Vlatka Vukelić je upitala je li gradonačelnica bila na poprištu zgarišta Dječjeg vrtića
Sisak Novi, objekt „Radost“ i može li prenijeti svoje dojmove o stanju u vrtiću?
Do kada će trajati obnova zgarišta, kolika je procijenjena šteta te kada će sisački mališani
moći pohađati objekt u koji su upisani?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako je nevjerojatno kako dvije osobe gledaju istu
stvar različito.
Jedna osoba misli da je to najveći zločin prema čovječanstvu, dovoziti djecu u vagonima i
držati ih u neljudskim uvjetima i čekati da umru i da se razbole. Druga osoba kaže da je to bio
sabirni logor.
Isto tako, dvije osobe mogu doći pred objekt Dječjeg vrtića Sisak Novi, objekt „Radost“.
Dakle, objekt, a ne zgarište i reći: Gle, lijepi vrtić, vidi se da su zaista u posljednjih pet godina
napravljeni pomaci. Druga osoba dođe i kaže: To je zgarište. Dakle, sve je stvar, reklo bi se, u
oku promatrača.
Zahvaljujući promptnoj reakciji ravnateljice kao i svih djelatnika koji su tada oko 17,00 sati
bili u objektu vrtića i osjetili miris, odnosno da je došlo do kvara u elektroinstalacijama.
Vatrogasci su došli u roku od 10 minuta i sve službe su isključile plin i struju.
Nikakve veće štete nije bilo, a ranateljica Ljubica Ivšić je donijela pametnu odluku da se
kompletne elektroinstalacije koje su stare koliko i sam objekt jer ih netko tko je u prethodnih
20 godina upravljao vrtićem, nije zamijenio, da se sada idu zamijeniti kako se takav događaj u
montažnom objektu više nikada ne bi dogodio. Sve je iskomunicirano zahvaljujući
ravnateljici i djelatnicima na vrijeme s roditeljima. Sva djeca normalno pohađaju vrtić.
Preraspoređena su dijelom po ostalim objektima Dječjeg vrtića Sisak Novi, dijelom u objektu
osnovne škole. U osnovnoj školi su djeca koja su u tom objektu sretna jer na jesen kreću u
prvi razred osnovne škole. Ovo im je sada ranije upoznavanje s novom sredinom.
Očekivano trajanje radova je mjesec dana.
Osim elektroormarića i nekoliko greda na tavanu, veće štete nije bilo, ali ne želimo riskirati pa
ćemo zamijeniti kompletne elektroinstalacije jer su postojeće stare koliko i sam objekt vrtića.
Gospođa Vlatka Vukelić je rekla da misli kako nije dobila odgovor na svoje pitanje o tome je
li gradonačelnica bila u objektu „Radost“, je li ga obišla nakon što je izbio požar i kolika je
procijenjena šteta?
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Vijećnica je zatražila pisani odgovor.
Gospođa Ivana Krčelić je istaknula da ju zanima tema gospodarenja otpadom. Sada se
predviđa i novac predviđen za reciklažna dvorišta i za projektnu dokumentaciju za sortirnicu.
Do kuda se došlo u samom postupku kao i od strane države i u samom natječaju? Što se radi
na tome i kada se očekuje da ćemo dobiti posude za otpad i u stvarnosti započeti s
razvrstavanjem otpada?
Gospođa Katarina Taučer je objasnila da se reciklažno dvorište Sisak Stari sprema za javnu
nabavu za izgradnju i opremanje.
Reciklažno dvorište Sisak Novi je prijavljeno u ministarstvo na natječaj za sufinanciranje.
Prošli smo prvu fazu provjere kroz ukupno tri faze. Povratnu informaciju bismo trebali dobiti
do kraja godine.
Sortirnica je trenutno, od jučer, nacrt prijedloga natječaja je objavljen na e-savjetovanju. Mi
smo se počeli pripremati i krenuli smo u postupak koji se tiče pripreme dokumentacije, a
trenutno smo u predpripremnim radnjama.
Kada ćemo dobiti posude, ne ovisi niti o gradu Sisku niti o Gospodarenju otpadom Sisak. To
ovisi o državi. Mi smo se uredno prijavili. S državom je potpisan ugovor. Isporuka je
najavljena za drugu polovicu 2019. godine. U tom prijelaznom razdoblju planiramo
prikupljati odvojeno prikupljeni otpad iz vrećica.
Trenutno je u fazi priprema za pilot projekt koji bi se trebao dogoditi na Zelenom brijegu jer,
za oko mjesec dana, krećemo u čekiranje posuda i podjelu vrećica građanima Zelenog brijega
kako bismo vidjeli kako će taj sustav funkcionirati. Ako se pokaže dobrim, proširit ćemo ga
na cijeli grad.
Od strane države najavljen je projekt kompostirnice gdje se možemo odlučiti za
kompostirnicu ili bioplinsko postrojenje. S obzirom da o tome nema puno detalja od strane
države, nemamo više informacija. Kada se to pitanje pokrene, mi ćemo se uključiti.
Isto tako su najavili nabavu novih vozila u što ćemo se, također, uključiti.
Sve projekte koje država bude sufinancirala vezane uz gospodarenje otpadom, mi ćemo se
uključiti i prijaviti.
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da već 3 sjednice pokušava dobiti informaciju o tome
koliko je Grad Sisak ostao zadužen, odnosno koliki je bio manjak prihoda iz prethodnog
razdoblja. Prva dva puta nije uspio dobiti odgovor na svoje pitanje pa je mislio da je, valjda,
nepismen. U odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Siska za 2017. godinu piše:
„Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju je 8.855.879, 21 kunu.“
Vijećnik je zatražio pročelnicu da odgovori da li je bio toliki manjak za 2017. godinu?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je navela da će vijećniku po treći puta biti dostavljen pisani
odgovor.
Odgovor je dostupan na web stranici Grada Siska.
Gospodin Darjan Vlahov je utvrdio kako mu je gradonačelnica u odgovoru napisala da je to
ubačena tablica i da je netko slučajno ubacio tablicu i da to nije točan podatak. Na sljedećoj
sjednici je upitao koji je točan podatak. Dobiven je odgovor da pročita samo prvu i posljednju
stranicu. Srećom, taj podatak je napisan samo na posljednjoj stranici. Sada taj podatak imamo
i u novim materijalima i napisan je u jednoj rečenici.
Vijećnik je ipak, ponovno zatražio pisani odgovor, odnosno odgovor s iznosom jer iznosi koju
su napisani nemaju veze s njegovim postavljenim vijećničkim pitanjem.
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„Aktualni sat“ je završen u 10,55 sati.
Utvrđuje se da su svi vijećnici koji su se prijavili za postavljanje pitanja postavili svoja
vijećnička pitanja.
Gospođa Vlatka Vukelić je zamolila predsjednicu Gradskog vijeća, gospođu Ivanu Krčelić da
utvrdi minutu šutnje na godišnjicu smrti generala Slobodana Praljka.
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da se sjednica nastavlja, a minutu šutnje ne može utvrditi
jer se ne radi o početku sjednice. Sjednica započinje prije postavljanja pitanja u „aktualnom
satu“.
Utvrđuje se da je vijećnica Vlatka Vukelić napustila sjednicu u 10,56 sati jer nije utvrđena
minuta šutnje za pokojnog generala Slobodana Praljka pa je u raspravi i odlučivanju
sudjelovao 21 vijećnik.
Predsjednica je predložila sljedeće dopune dnevnog reda:
1. Predlaže se dopuna dnevnog reda tako da se iza točke 20. predloženog dnevnog reda
dodaje nova točka 21. koja glasi:
„ 21. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi“
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
Obrazloženje:
Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi bio je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do
26. studenoga 2018. i nije se mogao dostaviti do datuma dostavljanja materijala vijećnicima
za sjednicu Gradskog vijeća.
Prethodni prijedlog je usvojen sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka
Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender,
gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka.
2. Predlaže se dopuna dnevnog reda tako da se iza točke 21. predloženog dnevnog reda dodaje
nova točka 22. koja glasi:
„22. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade“
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
Obrazloženje:
Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade bio je na savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću do 26. studenoga 2018. i nije se mogao dostaviti do datuma
dostavljanja materijala vijećnicima za sjednicu Gradskog vijeća.
Prethodni prijedlog je usvojen sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka
Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender,
gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka.
Predlaže se dopuna dnevnog reda tako da se iza točke 22. predloženog dnevnog reda dodaje
nova točka 23. koja glasi:
„23. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu“
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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Obrazloženje:
Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu bio je na savjetovanju sa zainteresiranom
javnošću do 26. studenoga 2018. i nije se mogao dostaviti do datuma dostavljanja materijala
vijećnicima za sjednicu Gradskog vijeća.
Prethodni prijedlog je usvojen sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka
Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender,
gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka.
Predlaže se dopuna dnevnog reda tako da se iza točke 23. predloženog dnevnog reda dodaje
nova točka 24. koja glasi:
„24. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak“
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
Obrazloženje:
Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak bio je na javnom uvidu i nije se mogao dostaviti
do datuma dostavljanja materijala vijećnicima za sjednicu Gradskog vijeća.
Prethodni prijedlog je usvojen sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka
Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender,
gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka.
Predlaže se dopuna dnevnog reda tako da se iza točke 24. predloženog dnevnog reda dodaje
nova točka 25. koja glasi:
„25. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju toplinske energije
na području Grada Siska“
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
Obrazloženje:
Grad Sisak je proveo javnu nabavu za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na
području Grada Siska u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske gdje je
objavljena Obavijest o namjeri davanja predmetne koncesije pod brojem 20/8/S 0240019620. S obzirom na poštivanje rokova vezanih uz provedbu javne nabave, predmetni
materijal se nije mogao dostaviti do datuma dostavljanja materijala vijećnicima za sjednicu
Gradskog vijeća.
Prethodni prijedlog je usvojen sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka
Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender,
gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka.
Predsjednica je predložila sljedeći
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Siska za 2017. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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3. Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za
razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
6. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
d) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska
u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018.
godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Siska u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade
Grada Siska u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
d) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
f) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
h) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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i) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
j) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u
2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
k) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
8. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
9. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području
Grada Siska-Smanjenje koncentracija benzena,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
10. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019.
godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
12. Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
13. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika
nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
14. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina ikić Baniček
15. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Grada
Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
16. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
17. Prijedlog odluke o davanju pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode
olujni i orkanski vjetar od 04. rujna 2018. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju RO Centar za predškolski odgoj „Nada
Dimić i Milanka Kljaić“ i osnivanju Dječjeg vrtića „Sisak Stari“ i Dječjeg vrtića „Sisak
Novi“,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
19. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
škole „Braća Bobetko“,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Braća Ribar,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Budaševo-Topolovac-Gušće,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Galdovo,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Komarevo,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
f) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Sela,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Viktorovac,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih
zamjenika Grada Siska,
Predlagatelj: Nenad Vukušić, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja
21. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
22. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
23. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
24. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
25. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju toplinske energije na
području Grada Siska.
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
Dnevni red je usvojen sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića,
gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina
Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka.
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 s 21 glasom za.
S obzirom na usvojene dopune dnevnog reda, predsjednica je zakazala pauzu za održavanje
zajedničke sjednice stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Siska koja će provesti
raspravu i glasovanje o utvrđivanju prijedloga akata, sukladno svom djelokrugu rada: Odbor
za statutarno-pravna pitanja, Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska i
Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam i graditeljstvo
(Nenad Vukušić, Ivana Krčelić, Ivan Mlinarić, Marijan Medved, Darko Žak, te Ivan Jurić,
Ivan Mlinarić, Ivana Krčelić, Ivica Grgurić, Vesna Štengl i Marijan Medved, Predrag Sekulić,
Zvonko Marincelj, Goranka Arthofer i Jure Šipuš-odsutan) i koja će razmatrati dopunjene
točke usvojenog dnevnog reda.
Sjednica će se održati u sobi broj 25 (Veliki kabinet) na prvom katu.
Zajednička sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja, Odbora za financije i gospodarenje
imovinom Grada Siska i Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture,
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urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo 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 Vukušićpredsjednik, Ivana Krčelić-zamjenica predsjednika, Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko
Žak-članovi.
Odsutnih nije bilo.
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska:
Ivan Jurić-predsjednik, Ivan Mlinarić-zamjenik predsjednika, Ivana Krčelić i Ivica Grgurićčlanovi.
Odsutna: Vesna Štengl.
Sjednici su bili nazočni članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika
kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo: Marijan Medved-predsjednik, Predrag Sekulićzamjenik predsjednika, Zvonko Marincelj i Goranka Arthofer-članovi.
Odsutan: Jure Šipuš.
Predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja, gospodin Nenad Vukušić je utvrdio da su
sjednici nazočni svi članovi Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik Odbora za financije i gospodarenje imovinom, gospodin Ivan Jurić je utvrdio da
su sjednici nazočna 4 člana odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam,
arhitekturu i graditeljstvo, gospodin Marijan Medved je utvrdio da su sjednici nazočna 4 člana
Komisije te se mogu donositi oravovaljane odluke.
Predsjednici su predložili sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi,
2. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
3. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu,
4. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak,
5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju toplinske energije na
području Grada Siska.
Članovi sva tri stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Siska su predloženi dnevni red
usvojili jednoglasno.
Utvrđuje se da je gospodin Petar Lerotić dao uvodna usmena obrazloženja za sve točke
usvojenog dnevnog reda.
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U vezi s točkom 4. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju
toplinske energije na području Grada Siska, gospodin Ivica Grgurić je upitao koliko će se u
gradsku blagajnu oprihodovati novca od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem?
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio kako se godišnje radi o oko milijun kuna.
Gospodin Darko Žak je, također u raspravi o navedenoj točki rekao kako se ponavlja praksa
brojnih dopuna dnevnog reda pa se materijali za dopune dnevnog reda vijećnicima dostavljaju
na stol te ih vijećnici ne stignu proučiti.
Rekao je da je protiv takve prakse, a ne protiv sadržaja odluka.
Gospodin Ivan Mlinarić je upitao na temelju kojih kriterija su podijeljene komunalne zone?
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio da su podijeljene sukladno komunalnoj opremljenosti.
TOČKA 1.
Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su jednoglasno s 5 glasova za utvrdili Prijedlog
odluke o komunalnoj naknadi i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska su jednoglasno sa 4 glasa
za utvrdili Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi i proslijedili ga Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam,
arhitekturu i graditeljstvo su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog odluke o komunalnoj
naknadi i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 2.
Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su jednoglasno s 5 glasova za utvrdili Prijedlog
odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade i proslijedili ga Gradskom vijeću
na razmatranje i usvajanje.
Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska su jednoglasno sa 4 glasa
za utvrdili Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade i proslijedili
ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam,
arhitekturu i graditeljstvo su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog odluke o određivanju
vrijednosti boda komunalne naknade i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje.
TOČKA 3.
Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su jednoglasno s 5 glasova za utvrdili Prijedlog
odluke o komunalnom doprinosu i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska su jednoglasno sa 4 glasa
za utvrdili Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu i proslijedili ga Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
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Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam,
arhitekturu i graditeljstvo su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog odluke o
komunalnom doprinosu i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 4.
Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su jednoglasno s 5 glasova za utvrdili Prijedlog
odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Grad Sisak i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje.
Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska su jednoglasno sa 4 glasa
za utvrdili Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje
i usvajanje.
Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam,
arhitekturu i graditeljstvo su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog odluke o donošenju
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad
Sisak i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 5.
Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su jednoglasno s 5 glasova za utvrdili Prijedlog
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju toplinske energije na području
Grada Siska i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska su jednoglasno sa 4 glasa
za utvrdili Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju toplinske
energije na području Grada Siska i proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam,
arhitekturu i graditeljstvo su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju toplinske energije na području Grada Siska i
proslijedili ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Zajednička sjednica stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 13,30 sati.
Predsjednica je utvrdila da je sjednici nakon pauze nazočno 17 vijećnika te se mogu donositi
pravovaljane odluke. Sjednici nakon pauze nisu pristupili vijećnici: Marko Jajčinović, Željka
Josić, Darjan Vlahov i Darko Žak.
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 s 17 glasova za.
Prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda sjednici su pristupili vijećnici Marko Jajčinović,
Željka Josić, Darjan Vlahov i Darko Žak te je u raspravi i odlučivanju sudjelovao 21 vijećnik.
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TOČKA 1.
Kod rasprave u ovoj točki dnevnog reda, sjednicu je privremeno napustio vijećnik Mario
Markić te je u raspravi i odlučivanju sudjelovalo 20 vijećnika.
Gospodin Ivan Mlinarić je iznio primjedbu na prijedlog teksta zapisnika s 8. sjednice
Gradskog vijeća Grada Siska održane 31. kolovoza 2018. godine i nastavka iste sjednice
održanog 17. rujna 2018. godine tako da se u točki 1. mijenja tekst obrazloženja i glasi:
„Obrazloženje: tada su bili oporba i podržavali restrukturiranje trgovačkih društava u
vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska, a nisu bili „vladajuća garnitura“ kako je navedeno u
zapisniku.
Za prethodnu primjedbu na zapisnik glasovalo je 19 vijećnika, a protiv je bio gospodin Darko
Žak te se utvrđuje da je primjedba osnovana pa će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća
izmjena.
Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je usvojen sa 14 glasova za i 6 glasova
protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospođe Romane Skender,
gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka.
TOČKA 2.
Kod ove točke dnevnog reda, sjednici je pristupio vijećnik Mario Markić te je u raspravi i
odlučivanju sudjelovao 21 vijećnik.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 14 glasova za i 7 glasova protiv,

gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića, gospođe
Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka
Žaka, bez suzdržanih glasova, donesena je
ODLUKA
o raspodjeli razultata poslovanja Grada Siska za 2017. godinu
TOČKA 3.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 14 glasova za i 7 glasova
protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, gospodina Marija Markića,
gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina
Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesena je
ODLUKA
o otpisu nenaplaćenih potraživanja
TOČKA 4.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Darko
Žak je objasnio kako Klub vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HSP-a AS-a i HKS-a neće podržati
Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine jer bi se o tome radu
dalo vrlo dugo razgovarati, a nije navedena jedna bitna aktivnost, a to je da je gradonačelnica
u svom radu uspjela ugasiti jedno trgovačko društvo i da nas je oštetila za 20 milijuna kuna
gašenjem tog trgovačkog društva.
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Sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj
2018. godine
TOČKA 5.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darjan Vlahov je
rekao kako se kod čitanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za
2018. godinu može pročitati da su neke ustanove probile svoje pozicije na Općim prihodima i
primicima što je protuzakonito.
Gradska galerija Striegl na Ostalim rashodima za zaposlene u šestomjesečnom izvješću je na
206 %, Dom kulture Kristalna kocka vedrine je probio na Općim prihodima i primicima, na
Postrojenjima i opremi, probio je ukupan proračun, RC Zibel je s 2.100.000,00 kuna, isto tako
probio iznos na 2.300.000,00 kuna.
Vijećnik je rekao kako ne zna i da li se radi o pogrešci kod ŠRC-a Sisak jer su planirana
sredstva za istu ustanovu bila 5,8 milijuna kuna, a izvršena sredstva za provedbu su, prije šest
mjeseci, bila 5,8 milijuna kuna.
Sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu
TOČKA 6.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darjan Vlahov je
rekao da se Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu pokriva
manjak prihoda od 5,7 milijuna kuna, a maloprije smo donošenjem odluke o raspodjeli,
preraspoređivali manjak od 8 milijuna kuna koji ćemo pokriti u ovoj godini što znači da neka
sredstva nedostaju.
U obrazloženju ŠRC-a Sisak napisano je da je povećanje zbog izdataka za plaće, a u
Prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu, rashodi za zaposlene se
smanjuju. Znači da obrazloženje nije u skladu s onim što se doista događa u rebalansu.
EU sredstva, prema uvidu, sredstva s konta EU projekata, kao i obično, su izuzetno niža od
onog što je planirano.
Prema Prijedlogu programa javnih potreba u sportu, kod ŠRC-a Sisak se smanjuju rashodi za
zaposlene, a u obrazloženju je navedeno da se povećavaju ta sredstva.
Na kraju, vijećnik je rekao da, s obzirom da se nikako ne može uspostaviti pristojna
komunikacija, rekao je da može ili šutjeti ili će čitati kontni plan u okviru 5 minuta koliko je
Poslovnikom propisano da traje rasprava.
Gospodin Darko Žak je rekao da su već govorili da je sve planirano nerealno i fiktivno, dolazi
na naplatu uz svu muku svih pročelnika nije se sakrilo 8 milijuna kuna kratkoročnim
zaduživanjima.
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a) Sa 14 glasova za i 7 glasova protiv gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesene su
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Siska za 2018. godinu
b) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2018.
godini
c) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Siska za 2018. godinu
d) Sa 20 glasova za, jednim glasom protiv, gospođe Romane Skender, bez suzdržanih glasova,
donesen je
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018. godini
e) Jednoglasno s 21 glasom za, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2018. godini
f) S 15 glasova za, 6 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina
Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. godinu
g) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2018. godini
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h) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. godini
i) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u
2018. godini
TOČKA 7.
Uvodno usmeno izlaganje je podnijela gospođa Silvija Mužek.
Gospodin Darjan Vlahov se javio za riječ zbog povrede Poslovnika, upitavši hoćemo li se
složiti da svi materijali trebaju biti dostavljeni prije ili za vrijeme sjednice Vijeća? Doista
nismo dobili projekcije Proračuna, kao i da je projekcija za dvoranu na Zelenom brijegu na
nuli.
Vijećnik je zamolio da vijećnicima odmah budu dostavljeni materijali.
Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, vijećnici su podnosili
amandmane usmeno na sjednici, u tijeku rasprave.
Gospodin Predrag Sekulić je podnio sljedeće amandmane na Prijedlog proračuna Grada Siska
za 2019. godinu:
Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav
Glava 302 Gospodarstvo
Program 1009 Razvoj gospodarstva
Tekući projekti 100002 Poduzetnički inkubator
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija R00232-352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora uvećavaju se za 100.000,00 kuna i sada iznose 250.000,00 kuna.
Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav
Glava 00301 Komunalni sustav
Program 1007 Energetska učinkovitost, Kapitalni projekt K-100001 Energetska učinkovitost
Izvor Opći prihodi i primici
Otvara se Pozicija Proračuna R00222-1 Provedba mjera energetske učinkovitosti, Sisak Solar
City
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i iznosi 400.000,00 kuna.
Sredstva će se namaknuti na sljedeći način:
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00406 Osnovne škole
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Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda
Aktivnost A10010 Nabava udžbenika
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija R1486372 Udžbenici umanjuje se za 250.000,00 kuna i sada iznosi 50.000,00 kuna.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00406 Osnovne škole
Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda
Aktivnost A10010 Nabava udžbenika
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija R00796 372 Udžbenici umanjuje se za 250.000,00 kuna i sada iznosi 1.250.000,00
kuna.
Obrazloženje:
Jučer smo čuli da će, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, biti financirani udžbenici, dakle
biti će za roditelje besplatni udžbenici za osnovnu školu tako da je ostalo prostora u našem
Prijedlogu proračuna pa, shodno tome predlažemo amandmane, odnosno preraspodjelu.
Poduzetnički inkubator je iz EU fondova iz natječaja dobio novac namijenjen za proširenje
infrastrukture. Radovi su u tijeku, što je stvaranje fizičke pretpostavke za dodatne poduzetnike
na prostoru Grada Siska. Međutim, novac iz EU fondova nije namijenjen za subvencioniranje
poduzetnika, a ovom većom subvencijom od strane Grada Siska, svakako se, osim pozitivnog
utjecaja na zaposlenost, povećava efektivnost, kvaliteta i konkurentnost ekonomskog sustava,
a samim poduzetnicima se omogućava još jedan iskorak u samostalnost.
Što se tiče projekta Sisak Solar City, poznato vam je da je to jedna od ideja Mosta Nezavisnih
lista na nacionalnoj razini i to je kapitalni projekt kojim se želi postići bolja energetska
učinkovitost ugradnjom solarnih panela na gradske vrtiće, škole i ustanove. Na ovaj način, naš
grad mora početi ulagati te kroz niz mjera uvesti odgovornije gospodarenje energijom kroz
veće sudjelovanje obnovljivih izvora energije.
Nakon postavljanja solarnih panela na gradske vrtiće, škole i ustanove, u sljedećem koraku
bismo sufinancirali postavljanje solarnih panela na privatne krovove. Ovo je početni korak.
U vezi s predloženim amandmanima, potrebno je napraviti odgovarajuće izmjene u Prijedlogu
programa javnih potreba kod kojih je došlo do izmjena.
Gradonačelnica, odnosno predlagateljica akta, se suglasila s prethodnim amandmanima te su
oni postali sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta, sukladno članku 45. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Siska.
Gospodin Zvonko Marincelj je rekao da kako je njegovo osobno mišljenje da je prijedlog
gospodina Predraga Sekulića preuranjen. Državni proračun još nije donesen. Preuranjena je
prenamjena ovih sredstava amandmanima koji su predloženi.
Napomenuo je da je kako je Proračun posebno prihvatljiv zato što je za osnovno obrazovanje
predviđeno preko 25 % proračunskih sredstava. Dakle, jedna četvrtina. To je dokaz koliko se
ulaže u obrazovanje kao perspektivu društva.
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da podržava svaku riječ gospodina Zvonka Marincelja.
Rekao je da je 20. prosinca 2017. godine, gradonačelnica donijela Pravilnik o načinu
provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih
projekata. Tim Pravilnikom je propisano da će se za svaki investicijski projekt koji se bude
uvrštavao u Proračun, sazvati jedno povjerenstvo kojem će predsjedati netko od zamjenika
gradonačelnice i imat će 5 članova.
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Vijećnik je rekao da je zamolio pročelnike da se dostavi, nakon sjednica radnih tijela
Gradskog vijeća, a do ove sjednice Vijeća, koji su od ovih investicijskih projekata koji su
navedeni ovim Prijedlogom proračuna, vrednovani na obrascu koji je predviđen. Obećano je
da će to biti dostavljeno, ali nije. Možemo li to kroz raspravu saznati?
Rekao je kako je na radnom tijelu, u svojoj raspravi rekao da projekcije nisu napravljene za
2020. i 2021. godinu. Jednako tako, navedena je i pogreška u kojoj piše da će sportska
dvorana na Zelenom brijegu u 2019. godini koštati 15 milijuna kuna, a u 2020. i 2021. godini
da će koštati nula kuna. To piše u obrazloženju.
Ima još pogrešaka na tome da Holandsku kuću kao kapitalni projekt spominjete tri puta s time
da su na dva mjesta pozicije na nuli, a pozicije na nuli se obično ne izglasavaju jer se neće niti
trošiti ako su na nuli.
Nabava automobila od 200.000,00 kuna je unutar Aktivnosti informatizacije gradske uprave.
Tamo se nalaze troškovi za računalnu opremu i za licence za računalne programe pa nije jasno
zašto je to tako.
Najspornije, osim projekcije za dvoranu na Zelenom brijegu što je na projekcijama na nuli i
što je napisana kriva oznaka konta. Vi imate oznaku konta kao da ćete se kreditno zadužiti, a
ne prodati nefinancijsku imovinu.
Nadalje, ŠRC Sisak se u Prijedlogu proračuna Grada Siska za 2019. godinu podiže na 14,2
milijuna kuna, a sadašnja pozicija ŠRC-a Sisak je 11 milijuna kuna i imate 1 milijun kuna za
trošak izgradnje tobogana, a razlika od 2 milijuna kuna ide na kojekakve materijalne troškove.
Ljetovanje u Zaostrogu za učenike je pohvalno, ali je na kontu tekućih donacija. Ne možete
vlastitom trgovačkom društvu, odnosno trgovačkom društvu koje je osnovao ŠRC Sisak,
napraviti donaciju na određeni iznos da bi učenici išli na ljetovanje jer to nije dopušteno.
Na kraju, u Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu,
dopuštate kratkoročno zaduženje gradonačelnici koje je izvan zakonskog okvira. Kratkoročno
se zadužiti do razine 10 milijuna kuna je previše jer do milijun kuna je iznos koji zakon
dopušta. Pitanje je i čemu uopće to služi s obzirom da smo na jednom aktualnom satu imali
prilike čuti da ima novaca više no što trebamo i više no što možemo potrošiti. Temeljem
navedenog, vijećnik je predložio da se niti ne koristi kratkoročno zaduženje ako ima novaca
više no što se može potrošiti. Zašto bismo uopće imali takvu stavku s tako dobrim prihodima?
Gospodin Darko Žak je rekao da je sve ovo viđeno. To je Copy-Paste. Od svega toga-ništa.
Amandmani gospodina Predraga Sekulića nisu loši u vezi sa solarizacijom, ali podupire vlast
koja nije sposobna niti 6 LED lampi na toboganu održavati. Ta će ekipa provesti solarizaciju
u Sisku.
Gospodin Franjo Šaban je utvrdio kako sada ima novaca u proračunu pa, kao što smo čuli,
Grad može „Odriješiti kesu“, a smanjuju se prava građana. Socijalna prava građana se
smanjuju. Kako sad to? Ako „možemo odriješiti kesu“ pa valjda možemo povećati socijalna
prava građana?
Smanjen je broj građana koji imaju prava na naknadu troškova za stanovanje sa 600 prošle
godine na 350 ove godine. Nije objašnjeno kako je došlo do tog pada. Je li to neka pogreška?
Za pučku kuhinju smo prošle godine imali amandman koji nije prošao i ništa se nije
promijenilo. Isti je iznos od 160.000,00 kuna za 220 osoba, a ustanovili smo još prošle godine
da je to dvije kune po osobi, a to nije dovoljno. To je nakaradno. Ovaj Grad je jedan od
rijetkih ako ne i jedini koji nema odjel za socijalnu skrb. Nema čovjeka koji radi poslove
socijalne skrbi, a što nije u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi. To je problem.
Ako trebamo imati pučku kuhinju pa nije to ono što organiziraju Caritas i Merhamet.
Proračun nije socijalan. Smanjuju se sredstva. Broj korisnika ne odgovara.
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Pomoć za ogrjev, sa 740 prošle godine, a ove godine na 200 korisnika. Kako to da je smanjen
broj korisnika?
150 tisuća kuna je smanjeno za troškove stanovanja.
Također, sramotno je smanjenje stavke za 50 tisuća kuna za programe odjela za mlade
gradskog društva Crvenog križa Sisak. To su preventivni programi koji se pokazuju
učinkoviti. Zašto se to smanjuje?
Jednokratne pomoći našim građanima se smanjuju za 50 tisuća kuna.
Najgora stvar je da se udrugama osoba s invaliditetom umanjuje prošlogodišnjih 950 tisuća
kuna na 850 tisuća kuna. To je za 100 tisuća kuna smanjenje na invalidima.
U vezi s besplatnim udžbenicima, prošle godine ste naš prijedlog odbacili, a ove godine ste
nas poslušali što znači da ste poslušali prijedlog HDZ-a za besplatne udžbenike učenicima. To
je pohvalno. Međutim, tu ima jedan problem. Vjerojatno će Vlada Republike Hrvatske na
državnoj razini izglasati besplatne udžbenike.
Gospodin Franjo Šaban je predložio sljedeći amandman na Prijedlog proračuna Grada Siska
za 2019. godinu:
Unutar Glave socijalna skrb
Glavni Program društvena djelatnost
Program socijalna skrb i zdravstvo
Aktivnost socijalna skrb gradski programi
Izvor Prihodi od komunalna naknade
Iza Pozicije Uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene
Otvara se nova Pozicija Božićnice za umirovljenike i nezaposlene na iznos od 2.400.000,00
kuna.
Pozicija Dodatna ulaganja ma građevinskim objektima
Izvor Prihodi od komunalna naknade unutar kapitalnog projekta Industrijska baštinaHolandska kuća, smanjuje se za 2.400.00,00 kuna.
Iza navedene Pozicije, otvara se nova Pozicija Dodatna ulaganja na građevinskim objektima s
kontom 4511
Izvor Prihodi od tekućih pomoći od Državnog proračuna-PK
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini uskladit će
se s prijedlogom amandmana.
Obrazloženje:
Grad Sisak treba prijaviti Projekt Holandske kuće na Fond za sufinanciranje provedbe EU
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu kod Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije. Pri tome bi se ostvarila subvencija za te projekte od 70 %
vlastitog iznosa financiranja. Na taj način oslobodili bi se vlastiti prihodi i primici Grada.
Ovim amandmanom predlaže se ta sredstva usmjeriti na Božićnice za umirovljenike i
nezaposlene kad već imamo toliki višak u Proračunu.
Gospodin Darjan Vlahov je predložio sljedeći amandman na Prijedlog odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Siska za 2019. godinu:
U članku 31. Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, stavak
2. mijenja se glasi:
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„Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i
drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke u kojoj ima otvoren račun
za iznos od jedan milijun kuna.“
Obrazloženje:
Člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da
gradonačelnik može samostalno donositi odluke do razine od milijun kuna. S obzirom da
imamo novaca koliko god nam je potrebno, milijun kuna kratkoročnog zaduživanja za
premošćivanje nekakvih izvanrednih situacija će biti sasvim dovoljno.
Gospođa Željka Josić je predložila sljedeće amandmane na Prijedlog proračuna Grada Siska
za 2019. godinu:
Unutar glave Socijalna skrb
Glavni program društvene djelatnosti
Program socijalna skrb i zdravstvo
Aktivnost socijalna skrb-Gradski programi
Izvor Opći prihodi i primici
Otvara se nova pozicija i glasi: „Potpora za rad vrtića Sisačke biskupije“ u iznosu od
50.000,00 kuna.
Pozicija Nabava automobila, smanjuje se za 50.000,00 kuna i iznosi 150.000,00 kuna.
Obrazloženje:
Smatramo da djeci koja nisu obuhvaćena sufinanciranjem gradskih vrtića, neovisno o kakvom
se vrtiću radi, sva djeca moraju imati jednaka prava. Zato se predlaže ovakav amandman gdje
bi se sredstva za kupnju automobila u iznosu od 200.000,00 kuna smanjila za 50.000,00 kuna
na 150.000,00 kuna što je dostatno za kupnju jednog automobila.
Unutar glave Socijalna skrb
Glavni program Društvene djelatnosti
Program Socijalna skrb i zdravstvo
Aktivnost Socijalna skrb-Gradski programi
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, povećava se za 16.000,00 kuna i
iznosi 100.000,00 kuna.
Pozicija Reprezentacija
Aktivnost Promocije Grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa, smanjuje se za
16.000,00 kuna i iznosi 84.000,00 kuna.
Obrazloženje:
Smatramo da se pozicija mora povećati jer svi znamo da je u ovoj godini povećan broj nasilja
nad ženama. Kroz Sigurnu kuću prolazi veliki broj žena, a u ovoj godini prošlo je tridesetak
žena i više od tridesetoro djece. Sigurna kuća je cijelo vrijeme popunjena. Ovo je mali iznos
koji ne bi trebao imati nikakve stranačke konotacije jer im je to doista potrebno.
Gospodin Mario Markić je predložio sljedeći amandmane na Prijedlog proračuna Grada Siska
za 2019. godinu:
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Unutar Glave Komunalni sustav
Glavni program Djelatnost za gospodarstvo i komunalni sustav
Program gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme Kapitalni projekat gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
Izvor Prihodi od komunalne naknade
Iza Pozicije Izgradnja prilazne ceste CRS Zvonimirova, dodaje se Pozicija nogostup Poljske
ulice.
Pozicija Dodatna ulaganja na građevisnkim objektima
Izvor Prihodi od komunalne naknade unutar Kapitalnog projekta Industrijska baština
Holandska kuća smanjuje se za 2,4 milijuna kuna i iza navedene pozicije otvara se nova
Pozicija Dodatna ulaganja na građevinskim objektima s kontom 4511
Izvor Prihodi od tekućih pomoći iz Državnog proračuna
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska u 2019.
godini uskladit će se s prijedlogom amandmana.
Obrazloženje:
Poznato nam je da je Poljska ulica jako uska ulica. Nema nogostupa. Tu je problem što djeca
koja idu u školu nemaju gdje hodati osim po toj uskoj ulici. Ljudi koji idu na posao, otprilike
600 do 700 metara, jednako tako hodaju po toj ulici. Tamo stanuje i jedan dečko s posebnim
potrebama. To je naš Mate kojeg majka gura u kolicima po ulici i izloženi su problemima s
prometom. Zbog svega navedenog, mole se vijećnici da usvoje amandman.
Unutar Glave Komunalni sustav
Glavni program Djelatnost za gospodarstvo i komunalni sustav
Program gradnje i nabava kapitalnih objekata i opreme Kapitalni projekt Gradnja objekata i
uređenje komunalne infrastrukture
Izvor Prihod od komunalne naknade
Iza Pozicije Izgradnja prilazne ceste CRS Zvonimirova, dodaje se Pozicija Radnička ulica
Pozicija Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor prihodi od komunalne naknade
Unutar Kapitalnog projekta Industrijska baština Holandska kuća, smanjuje se za 2,4 milijuna
kuna.
Iza navedene pozicije, otvara se nova Pozicija Dodatna ulaganja na građevinskim objektima s
kontom 4511
Izvor Prihod od tekućih pomoći iz Državnog proračuna
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za
2019. godinu uskladit će se s prijedlogom amandmana.
Obrazloženje:
Radnička ulica je već duže vrijeme u jako lošem stanju. Sada je asfalt propao cijelom
dužinom ulice.
Sukladno članku 44. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Kristina Ikić Baniček
se izjasnila o amandmanima gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe
Željke Josić i gospodina Marija Markića, rekavši da se ne može suglasiti s amandmanima, a i
oni to dobro znaju, jer bi dovela u pitanje provedbu projekta financiranog iz EU sredstava.
Jer, kao što to vrlo dobro znaju, ako smo dobili 85 % sredstava za Holandsku kuću, Grad
Sisak mora financirati 15 %. Sad su oni tih 15 % krenuli raspodjeljivati na projekte koji ne
mogu iz toga biti financirani.
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Što se tiče Sigurne kuće kao skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, poznato je da
se radi na preseljenju na drugu lokaciju koja će biti u stopostotnom vlasništvu Grada Siska jer
se otvorio EU fond koji može bespovratno financirati opremanje takvog skloništa.
Gradonačelnica i predlagateljica, gospođa Kristina Ikić Baniček je podnijela sljedeće
amandmane na Prijedlog proračuna Grada Siska za 2018. godinu:
Razdjel 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Program 1003 Priprema, planiranje i upravljanje projektom
Kapitalni projekt K100001 Priprema, planiranje i upravljanje projektom
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R01432 412 Razvojni projekti uvećava se za 1.100.000,00 kn i sada iznosi
1.650.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00401 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Dodaje se novi tekući projekt T100001 Ulaganje u standard vrtićkih i školskih kuhinja u
Programu 1000 Redovna djelatnost
Izvor Opći prihodi i primici
Dodaje se nova pozicija proračuna R00242-1 422 Oprema u iznosu od 200.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00407 Socijalna skrb
Program 1010 Socijalna skrb i zdravstvo
Dodaje se nova Pozicija proračuna R01385-1 372 Sufinanciranje programa za djecu s
teškoćama u razvoju, izvor Opći prihodi i primici, u iznosu 20.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00407 Socijalna skrb
Program 1010 Socijalna skrb i zdravstvo
Dodaje se nova Pozicija proračuna R01385-2 372 Potpora obitelji za novorođeno dijete, izvor
Opći prihodi i primici, u iznosu 350.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00406 Osnovne škole
Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda
Aktivnost A10010 Nabava udžbenika
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R00875 372 Udžbenici umanjuje se za 150.000,00 kn i sada iznosi
30.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00406 Osnovne škole
Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda
Aktivnost A10010 Nabava udžbenika
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R001588 372 Udžbenici umanjuje se za 300.000,00 kn i sada iznosi
7.581,00 kn.

26

Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00406 Osnovne škole
Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda
Aktivnost A10010 Nabava udžbenika
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R01007 372 Udžbenici umanjuje se za 90.000,00 kn i sada iznosi
10.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00406 Osnovne škole
Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda
Aktivnost A10010 Nabava udžbenika
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R001618 372 Udžbenici umanjuje se za 450.000,00 kn i sada iznosi
4.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00406 Osnovne škole
Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda
Aktivnost A10010 Nabava udžbenika
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R01160 372 Udžbenici umanjuje se za 670.000,00 kn i sada iznosi
8.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00409 Civilno društvo branitelji i mladi
Program 1012 Civilno društvo
Aktivnost A100001 Djelatnosti civilnoga društva
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R01409 381 Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata umanjuje se
za 5.000,00 kn i sada iznosi 175.000,00 kn.
Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava 00409 Civilno društvo branitelji i mladi
Program 1012 Civilno društvo
Aktivnost A100002 Djelatnosti vjerskih zajednica
Izvor Opći prihodi i primici
Pozicija proračuna R01411 381 Tekuće donacije vjerskim zajednicama umanjuje se za
5.000,00 kn i sada iznose 65.000,00 kn.
Obrazloženje:
S obzirom da je Vlada obećala osigurati besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce,
preraspodijeliti će se iznos koji je bio planiran za tu stavku na način da će se povećati sredstva
za škole, naknade za novorođenčad, sredstva namijenjena djeci s teškoćama u razvoju, a više
novca bit će izdvojeno i za Poduzetnički inkubator i razvojne projekte.
Prijedlozima građana putem aplikacije Moj proračun smanjuju se sredstva za udruge proizišle
iz Domovinskog rata i vjerske zajednice.
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Gospođa Kristina Ikić Baniček se osvrnula i na dio rasprave u kojoj je navedeno da dvorana
na Zelenom brijegu nije u projekciji za 2020. godinu. Oni koji su bili na sjednici
Predsjedništva Gradskog vijeća Grada Siska prije 7 dana, sjećaju se da je rečeno i od strane
pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije, da je to kapitalni projekt kroz 2019. i
2020. godinu, dakle, 15 milijuna kuna u 2019. godini i 15 milijuna kuna u 2020. godini te se
traži od službi da, ako to nije u projekciji za 2020. godinu, da to uvrste u projekciju kao i da
uvrste u razvojne projekte i investicije ukoliko je potrebno, za nabavu automobila sa stavke
Opremanje i informatizacija gradske uprave, da nabavku stave unutar iste glave samo dva
reda iznad Opremanja gradske uprave jer je omaškom isto navedeno dva reda niže.
Gospodin Darjan Vlahov je ispravio krivi navod rekavši da se Program zove Opremanje i
infornatizacija gradske uprave, a Kapitalni projekt se zove Informatizacija gradske uprave
unutar kojeg se nalazi ova aktivnost.
Grad nije bio 2017. godine, a neće niti 2018. godine u suficitu jer je evidentno da postoji
minus koji se mora pokriti iz 2017. godine, a koji se mora pokriti u 2018. godini.
Nadalje, ako maksimalno smanjujete sredstva za udžbenike, a rečeno je da je iznos za
udžbenike 3,3 milijuna kuna, niste svih 3,3 milijuna kuna preraspodijelili na 4 stavke koje se
povisuju temeljem amandmana gradonačelnice.
Da li ostatak novaca ostaje na udžbenicima ili ne?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da, s obzirom da je Vlada Republike Hrvatske
odlučila nabaviti udžbenike, a vjerojatno im nitko nije rekao da nabava udžbenika uključuje i
nabavu bilježnica i radnih bilježnica. Ostavili smo simbolične iznose po 5 tisuća kuna na
svakoj stavci jer poučeni prijašnjim iskustvima, ne bismo htjeli da se dogodi da dođe jesen, pa
da, ako netko drugi laže, da ispadne da mi lažemo. Nismo ostavili na nuli, ostavili smo po 5
tisuća po svakoj školi.
Gospodin Darjan Vlahov je zatražio riječ u vezi s povredom Poslovnika jer se gradonačelnica
izjasnila o amandmanima koji se odnose na skidanja s pozicije Vlastitih prihoda Grada, a u
vezi s Holandskom kućom, a još je bilo nekoliko amandmana.
Gradonačelnica je objasnila kako se izjasnila da amandmane koje je predložio Klub vijećnika
HDZ-a s partnerima ne prihvaća.
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da je gradonačelnica u svom obrazloženju spominjala samo
amandmane koji se odnose na Holandsku kuću.
Gospođa Ivana Krčelić je potvrdila kako se gradonačelnica izjasnila da ne prihvaća
amandmane Kluba vijećnika HDZ-a i partnera.
S obzirom da se predlagateljica akata i gradonačelnica, gospođa Kristina Ikić Baniček nije
suglasila s amandmanima, a predlagatelji su ostali kod svojih prijedloga amandmana,
sukladno članku 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, pristupilo se odlučivanju o
predloženim amandmanima.
Za prijedlog amandmana gospodina Franje Šabana glasovalo je 7 vijećnika. Sukladno članku
77. stavku 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, ako se prilikom glasovanja o
amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika,
predsjednik Vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen, utvrđuje se da je
amandman gospodina Franje Šabana odbijen.
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Za prijedlog amandmana gospodina Darjana Vlahova glasovalo je 7 vijećnika. Sukladno
članku 77. stavku 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, ako se prilikom glasovanja o
amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika,
predsjednik Vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen te se utvrđuje da je
amandman gospodina Darjana Vlahova odbijen.
Za prijedlog amandmana gospođe Željke Josić koji se odnosio na financijsku potporu za rad
vrtića Sisačke biskupije glasovalo je 7 vijećnika. Sukladno članku 77. stavku 6. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Siska, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen te se utvrđuje da je amandman gospođe Željke Josić
odbijen.
Za prijedlog amandmana gospođe Željke Josić koji se odnosio na financijsku potporu za rad
Sigurne kuće glasovalo je 8 vijećnika. Sukladno članku 77. stavku 6. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Siska, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni
manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može odmah konstatirati da je
amandman odbijen te se utvrđuje da je amandman gospođe Željke Josić odbijen.
Za prijedlog amandmana gospodina Marija Markića koji se odnosio na uređenje nogostupa u
Poljskoj ulici glasovalo je 7 vijećnika. Sukladno članku 77. stavku 6. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Siska, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni
manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može odmah konstatirati da je
amandman odbijen te se utvrđuje da je amandman gospodina Marija Markića odbijen.
Za prijedlog amandmana gospodina Marija Markića koji se odnosio na asfaltiranje Radničke
ulice glasovalo je 7 vijećnika. Sukladno članku 77. stavku 6. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Siska, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje
od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može odmah konstatirati da je amandman
odbijen te se utvrđuje da je amandman gospodina Marija Markića odbijen.
Nakon glasovanja o amandmanima, pristupilo se glasovanju o podtočkama točke 7.
a) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PRORAČUN GRADA SISKA ZA 2019. GODINU
i projekcije za 2020. i 2021. godinu
b) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesena je
ODLUKA
o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu
c) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
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PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini
d) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019.
godinu
e) Jednoglasno sa 21 glasom za, donesen je
PROGRAM
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini
f) Jednoglasno sa 21 glasom za, donesen je
PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini
g) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu
h) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini
i) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini
j) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. godini
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k) Sa 14 glasova za, 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić,
gospodina Marija Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina
Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini
Nakon prethodne točke dnevnog reda, gospođa Ivana Krčelić je zakazala pauzu. Pauza je
počela u 13,22 sata, a završena je u 14,00 sati.
Nakon pauze, gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da je sjednici nazočno 13 vijećnika te se
mogu donositi pravovaljane odluke.
Nakon pauze sjednicu su napustili sljedeći vijećnici: Marko Jajčinović, Željka Josić, Mario
Markić, Edin Safić, Romana Skender, Franjo Šaban, Darjan Vlahov i Darko Žak.
TOČKA 8.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Domagoja Orlića, jednoglasno s 13 glasova
za donesena je
ODLUKA
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš
Nakon prethodne točke dnevnog reda, sjednici je u 14,05 sati pristupio vijećnik, gospodin
Edin Safić te je u odlučivanju sudjelovalo 14 vijećnika.
TOČKA 9.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Domagoja Orlića, jednoglasno sa 14
glasova za, donesena je
ODLUKA
o donošenju Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području Grada SiskaSmanjenje koncentracije benzena
TOČKA 10.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesen je
PLAN
upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu
TOČKA 11.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
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TOČKA 12.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno sa 14 glasova
za, donesen je
PROGRAM
utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu
TOČKA 13.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u
Gradu Sisku za 2019. godinu
TOČKA 14.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesen je
PROGRAM
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica
Novska na području Grada Siska
TOČKA 15.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Siska
TOČKA 16.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska
TOČKA 17.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o davanju pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode olujni i orkanski
vjetar od 04. rujna 2018. godine
TOČKA 18.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14
glasova za, donesena je
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ODLUKA
o izmjeni Odluke o ukidanju RO Centar za predškolski odgoj „Nada Dimić i Milanka
Kljaić“ i osnivanju Dječjeg vrtića „Sisak Stari“ i Dječjeg vrtića „Sisak Novi“
TOČKA 19.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača,
a) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća
Bobetko“
b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Braća Ribar
c) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole BudaševoTopolovac-Gušće
d) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Galdovo
e) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Komarevo
f) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela
g) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktorovac
TOČKA 20.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Nenada Vukušića, predsjednika Odbora za
izbore i imenovanja, jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika Grada Siska
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TOČKA 21.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno sa 14 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o komunalnoj naknadi
TOČKA 22.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno sa 14 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o vrijednosti boda komunalne naknade
TOČKA 23.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno sa 14 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o komunalnom doprinosu
TOČKA 24.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospođu Dragicu
Krupljanin je zanimalo da li će biti natječaj za prodaju određenih čestica, odnosno zemljišta ili
će zainteresirani morati sami iskazivati interes ovdje u gradskoj upravi?
S obzirom da se to odnosi na stanovništvo kojem te informacije nisu dostupne, da li bi se
obavijest o prodaji mogla dostaviti npr. uz račune za utrošenu pitku vodu ili na drugi
prihvatljivi način da se ljudi s tim upoznaju?
Ljudi se ne služe internetom, internet nije dostupan i sl.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da na proljeće kreću zborovi građana koji će biti i
na području Blinjskog Kuta tako da ćemo u raspravi o malim komunalnim akcijama
obavještavati stanovnike kao i o mogućnostima kupnje, zakupa i o svemu ostalom bitnom za
njihovo područje.
Nakon rasprave, jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je
ODLUKA
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Grad Sisak
TOČKA 25.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 14 glasova za,
donesena je
ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za distribuciju toplinske energije na području
Grada Siska
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9. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 14,35 sati.

ZAPISNIČAR
Silvio Baljak

PROČELNICA
Gordana Karapandža Prica
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PREDSJEDNICA
Ivana Krčelić

