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ZAPISNIK 
 
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 22. veljače 2019. 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, 
Tonka Jozić-Novinc, 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, 
Jure Šipuš, Vesna Štengl, Darjan Vlahov, Vlatka Vukelić, Nenad Vukušić i Darko Žak. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Sjednicom je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Krčelić koja je utvrdila da je na 
početku sjednice nazočno 23 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Sjednici je nakon aktualnog sata u 11,03 sati pristupila vijećnica, gospođa Romana Skender 
pa je u odlučivanju sudjelovalo 24 vijećnika. 
 
Sjednici je u 11,40 sati, nakon pauze za utvrđivanje predsjednice Vijeća da  li su prijedlozi 
akata Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HKS-a i HSP AS-a sastavljeni u skladu s odredbama 
Poslovnika, pristupio vijećnik, gospodin Mario Markić pa je u odlučivanju sudjelovalo 25 
vijećnika. 
  
Ostali nazočni sjednici: Kristina Ikić Baniček-gradonačelnica, Marko Krička i Ivica Rendulić-
zamjenici 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, Maja Del Vechio-privremena pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarstvo i komunalni sustav, Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša, Sandra Matijević i Donat Rogić-službenici u Upravnom odjelu za 
upravne, imovinsko pravne i opće poslove, Igor Rađenović-direktor trgovačkog društva 
Sisački vodovod d.o.o, Goran Groš-direktor trgovačkog društva Komunalac Sisak d.o.o., 
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 groblja Viktorovac d.o.o., Mario Stipkov-ravnatelj Športsko-rekreacijskog centra 
Sisak, Ljubica Ivšić-zaposlenica ŠRC-a Sisak, Dubravka Šurlan-ravnateljica Narodne 
knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Tihana Kokanović-ravnateljica Dječjeg vrtića 
Sisak Stari, Sandra Kramarić-ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi, Alma Trauber-
ravnateljica Gradske galerije Striegl, Tanja Tole-v.d. ravnateljica Doma kulture Kristalna 
kocka vedrine, Igor Čičak-ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Nikolina Krešo-
izvjestiteljica ispred trgovačkog društva 3E Projekti d.o.o., Bojan Andlar, izvjestitelj s 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studija krajobrazne arhitekture, Vanja Kozina-
novinar Mreže TV, Maša Rađenović i Mario Janušić-novinari Radio Siska, Željko Maljevac-
novinar Novog sisačkog tjednika, Slobodan Ljubičić-zamjenik predsjednice Vijeća srpske 
nacionalne manjine. 
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Prije postavljanja vijećničkih pitanja, gospođa Ivana Krčelić je rekla da se želi obratiti Vijeću 
u svoje ime, u ime Predsjedništva Gradskog vijeća i u ime kolege Predraga Sekulića koji se 
žustro bori u svoje ime i u ime svih radnika Rafinerije nafte Sisak, a s obzirom na događanja s 
prošle sjednice Hrvatskog sabora i donošenje izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji INA-ete 
činjenicu da je Predsjedništvo Gradskog vijeća Grada Siska jednoglasno uputilo zaključak da 
se još neke stvari po tom pitanju razjasne. Zaključak je upućen premijeru i resornom ministru. 
Oni nisu ni odgovorili niti su nas primili već su u srijedu izglasali taj zakon.  
Tužno je da je, unatoč jednoglasnoj odluci Predsjedništva Gradskog vijeća i naša saborska 
zastupnica podržala te izmjene i dopune zakona. 
 
Vijećnici su počeli postavljati vijećnička pitanja u aktualnom satu u 10,03 sati. 
 
Gospodin Ivan Mlinarić je utvrdio da je prije točno dvije godine održana sjednica Vlade 
Republike Hrvatske na kojoj je izneseno niz obećanja o ulaganjima u infrastrukturu u Gradu 
Sisku. 
Naravno, od svega toga nije se ostvarilo ništa. To možemo okarakterizirati kao „nula 
bodova“. 
Što se tiče odnosa države prema Gradu Sisku, tu se radi o dovršenju strukovne škole, o 
izgradnji pristupne ceste za nedovršenu autocestu. Dakle, postoji niz pitanja na koja nikada 
nisu dobiveni odgovori.  
Jedino što smo dobili, uz prešutnu pomoć sisačkog HDZ-a, to je čin izdaje, to je gašenje 
Rafinerije, to je mađaronska predaja Rafinerije MOL-u. 
Da li je gradonačelnica primila bilo kakav dokument od strane države po bilo kojem pitanju? 
Hoće li se nešto pokrenuti u sljedećih godinu dana jer su već morali biti učinjeni pripremni 
radovi za bilo što? To se odnosi i na cestu u Donjoj Posavini. Građani se pitaju kuda odlaze 
državni novci jer se ulažu po cijeloj državi, a u ovome gradu ništa. 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da, ne da nije ništa došlo, nego smo uspjeli saznati 
da je trebalo otprilike osam mjeseci Ministarstvu državne imovine da sa urudžbenog dobiju 
zahtjev koji se nalazi u njihovoj zgradi, a koji zahtjev smo im mi predali, sedam mjeseci im je 
samo trebalo da nešto urudžbiraju. Čekamo sada sedam mjeseci da nam, možda odgovore na 
to. 
Ni jedno obećanje koliko god jednostavno nije oživotvoreno osim obećanja da ne daju 
Rafineriju. Nisu je dali, ali su je možda prodali za neke dobre novce. 
Vjerojatno će se u budućnosti pokazati koju ulogu u tome su imali sisački HDZ-ovci i 
saborski zastupnici, ali to ćemo ostaviti nekim drugim sjednicama i nekim drugim organima 
da se time bave. 
Što se tiče brze ceste od Lekenika do Siska „nula bodova“. Što se tiče mosta preko rijeke 
Odre „nula bodova“.  
Doduše sada dolaze europski parlamentarni izbori pa ćemo čuti jako puno obećanja kako će 
se to jednog dana izgraditi. Kada se radi o HDZ-u, riječi su vrlo jeftine, a djela su nikakva. 
Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.  
 
Gospođa Vesna Štengl nije postavila vijećničko pitanje već je, u prigodi nadolazećeg Dana 
žena, tolerancije i međusobnog uvažavanja i uljuđene komunikacije, nastavno na odgovore na 
vijećnička pitanja uručila gradonačelnici, u ime Kluba vijećnika, jedan prigodan poklon koji 
otvara sva vrata svijeta koji je razumljiv i jednostavan jezik međusobnog poštovanja. Cilj 
poklona, odnosno bontona je poboljšati suživot.  
Vijećnica je rekla da neće postavljati vijećnička pitanja već će ih postavljati na nekoj drugoj 
sjednici ukoliko pročitano bude imalo učinak. 
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Gospodin Predrag Sekulić je rekao da pitanje upućuje gradonačelnici ili zamjeniku 
gradonačelnice Marku Krički koji je i na dužnosti predsjednika Zajednice sportskih udruga 
Grada Siska. Jeste li upoznati s odlukom arbitražne komisije Hokejaškog saveza u vezi s 
isključenjem Hokejskog kluba „Siscia“? Hoće li se postupiti po toj odluci? Navedeni su i 
troškovi arbitraže od 8 tisuća kuna.  
Drugo pitanje se odnosi na sve učestaliju pojavu u Gradu Sisku gdje se u nekim društvima i 
ustanovama, događaju, kako je vijećnik rekao, po njemu, klanovske podjele, a otkazuju se 
ugovori o radu. Najnoviji primjer je u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak.  
Rekao je da osobno poznaje kolegicu i poznato mu je koliko truda, volje i rada je dala za 
Knjižnicu i Grad. Očito se radi o jednom prekršaju. Konkretno, radi se o 750,00 kuna 
ostvarene nezaslužene dobiti na Auto prometovoj kartici. Međutim, svemu tome je prethodila 
dugoročnija priča. Teško je povjerovati da je ta osoba htjela ostvariti tu dobit jer se zna koliko 
je samo kolača ispekla za Knjižnicu i koliko je, možda više od svih nas, radila na 
multikulturalnosti Grada Siska. Žalosno je da se u 10 dana donosi takva nesmotrena odluka. 
Kada ćemo bit sposobni kazniti one koji donose takve odluke? Ta kolegica će se danas-sutra 
vratiti i ostvariti nekakvu odštetu. Možemo li i na koji način imamo kazniti donositelja odluke 
za štetu koja je nastala Gradu Sisku? Da li je netko odgovarao za svoju nepromišljenu odluku 
kada je netko od radnika dobio sud? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček rekla da, što se tiče otkaza, čvrsto vjeruje da svi direktori i svi 
ravnatelji prije no što donesu odluku o otkazu imaju za to valjane razloge i da su svjesni svoje 
odgovornosti. Što se tiče osobe koja je navedena u vijećničkom pitanju, gradonačelnica je 
rekla kako ne zna koliko je dala, ali da zna što je uzela. Pitanje je da li je tog uzimanja bilo i 
prije ili samo sada kada je to slučajno ustanovljeno. Ne radi se o rekla-kazala. Radi se o 
policijskoj dokumentaciji, radi se o dokumentima koje je sama osoba potpisala, a kasnije 
poriče.  
Nije stvar u tome da se netko nekome sviđa ili ne ili netko radi dobro, a netko radi loše. Sve je 
vrlo koncizno dokumentirano i, vjerojatno je uslijed toga, odluka ravnateljice bila 
jednostavna. 
Gradonačelnica je rekla da je njezin stav o tome poznat. Godine 2013. i 2017. je dobila 
mandat građana isključivo zato što se od 1998. godine, od kada se bavi politikom, zalaže za 
nultu stopu tolerancije prema korupciji. Nije bitno je li 753,00 kune i 7.553,00 kune ili 7 
milijuna kuna. Povjerenje poslodavca u radnika da ga neće krasti mora postojati.  
 
Gospodin Marko Krička je, u odgovoru na prvo pitanje rekao da je Arbitražna komisija 
donijela odluku po kojoj je Zajednica sportskih udruga Grada Siska na jučerašnjoj sjednici 
postupila po preporukama Arbitražne komisije. Da je netko pokušavao doći do Zajednice, 
mogao bi to učiniti s obzirom da postoje dva zaposlenika koji rade svaki dan na svojim 
radnim mjestima na poznatoj adresi.  
Jednom su već urudžbirali jedan dopis, tako da su i druge dopise mogli urudžbirati na istoj 
adresi. 
Sve što se tiče Arbitražne komisije, sve je poštovano i nije bilo problema sa sadržajem odluke, 
a što je vrlo važno, već samo u proceduri dostave odluke koja je ispoštovana na jučerašnji 
dan. 
 
Gospodin Predrag Sekulić je objasnio kako nije znao da je jučer održana sjednica.  
Rekao je da i on ima nultu toleranciju prema bilo kakvom postupanju koje nije u skladu sa 
zakonom, ali ne može se oteti dojmu da su sve učestalija ponašanja gdje se naprasno donose 
neke odluke, a prema nekim drugima nismo tako revno postupali.  
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Gospodin Darko Žak je rekao da je prezadovoljan dobivenim odgovorom te da poslije 
sjednice gradonačelnica preuzme knjigu Bonton. 
 
Gospodin Dario Batnožić je postavio pitanje vezano uz stadion „Metalac“. S obzirom da je 
Grad Sisak napokon kupio stadion koji je u očajnom stanju, kakvi su planovi za razvoj tog 
stadiona i kako će situacija s Inom utjecati na Caprag i stadion „Metalac“? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila kako je stadion „Metalac“ primjer gdje možete 
vidjeti razliku između paradigme HDZ-a i grabeži njihove vlasti i paradigme sadašnjeg 
vladanjem gradom. Imali ste nešto što je bilo društveno i što su koristili svi stanovnici grada. 
Zatim je to u pljački i privatizaciji prebačeno u ruke njihovih jataka pa je dugi niz godina 
ruinirano. Nakon dugog niza pregovora, ipak smo to uspjeli vratiti građanima Grada Siska, a 
prije svega NK „Metalac“ i ragbijašima.  
Stadion, tribine, teren i svlačionice ćemo obnoviti, a sve kako bi svi Siščani, svi Željezarci 
mogli uživati u tome, a ne samo nekolicina. 
Vjerojatno će građani izvući pouku iz cijele situacije i shvatiti da ono što je njihovo, kao što je 
INA nekada bila naša, shvatiti da oni koji žele to dovesti u pitanje, ponovno će doći u tu 
priliku. 
 
Gospodin Dario Batnožić je bio zadovoljan dobivenim odgovorom, ali, rekao je da mora 
izraziti nezadovoljstvo što mora sjediti s ljudima koji svjesno uništavaju INA Rafineriju nafte 
Sisak. 
 
Gospođa Tonka Jozić-Novinc je naglasila kako ju je grupa građana zatražila da postavi 
pitanje. Radi se o građanima koji sjednicu prate preko LiveStream-a, a polovica od njih su 
svoj glas dali gradonačelnici. Zatražili su da im gradonačelnica odgovori na pitanja: 
Koliko je do sada plaćeno Odvjetničkom uredu Babić-Brborović za pravne usluge i 
zastupanje Grada Siska u sporovima te koji su to sporovi i kakvi su njihovi ishodi? 
Tko plaća zastupanje tima u sporu Sisak projekata d.o.o. kad znamo da je društvo u blokadi i 
da nije isplatilo plaće od ožujka prošle godine, prije otkaza djelatnicima? 
S obzirom da smo Grad Sisak i da bismo trebali brinuti primarno o građanima Grada Siska i 
poslovima u Gradu Sisku, o malim ljudima i ljudima koji su dali glas gradonačelnici, svjedoci 
smo jedne izopačene zabave i sustavnog maltretiranja od strane Prometnog redarstva 
Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska kroz njihovo novčano 
kažnjavanje u iznosu od 500,00 kuna na automobilima koji su parkirani na privatnim 
posjedima. Očito je zadovoljstvo tim veće što se radi o crkvenim dostojanstvenicima. 
Da li je gradonačelnica jedini mogući nalogodavac tih nezakonitih radnji, kažnjavanja i 
maltretiranja ljudi i primarno vjernika katolika na privatnom posjedu ispred katedrale? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako je očekivala od vijećnice informaciju je li gripa 
prošla i može li se u posjetu pacijentima u bolnicu, a vijećnicu zanima Prometno redarstvo. 
Rekla je da je osvježavajuće čuti da je dio glasova koji su ju birali za gradonačelnicu, došao iz 
redova crkvenih velikodostojnika i osvježavajuće je čuti da je veliki broj glasova došao iz 
redova odvjetničkih ureda koji su za vrijeme HDZ-a mlatili novce, a gdje direktor Sisačkog 
vodovoda d.o.o. može izvaditi račune jednog odvjetničkog društva za zastupanje dok je 
gospodin Žuk bio direktor, od kojih ćete se, doslovno smrznuti zbog iznosa. Godišnji iznos 
računa za vrijeme HDZ-ovog vođenja Vodovoda i Grada Siska, ne obuhvaća tri godišnja 
računa odvjetničkog društva koje sada zastupa Grad Sisak, a koje odlično zastupa Grad Sisak 
i koje je sve što je trebalo su dobili i vrlo smo zadovoljni s njihovim radom i nastaviti ćemo 
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koristiti njihove usluge jer smatramo da na taj način najbolje štitimo interese građana i 
Proračuna Grada Siska. 
Nadalje, osim ako niste član HDZ-a, morate poštovati zakone Republike Hrvatske, a 
potpisivali ste i formular iz središnjice da ne smijete davati tajne informacije o stranci. Mi 
ostali to ne potpisujemo i moramo poštovati kad nam Policija kaže da je zabranjeno parkirati 
se na javnom prostoru, a prostor ispred katedrale, onaj cijeli trg je popločio Grad Sisak s 
gradskim novcima. Mi ostali građani tamo ne smijemo parkirati automobile, osim ako vi 
imate neku posebnu deklaraciju ili uputu iz središnjice HDZ-a pa da to proslijedimo Policiji 
pa da Policija prestane sugerirati da dosljedno naplaćujemo kazne. 
Gradonačelnica je istaknula da samo zna poštovati zakone, propise pa ako Policija kaže da 
trebamo na javnim površinama naplaćivati kazne, mi to i radimo. 
Kad niste član HDZ-a morate poštovati zakone. 
 
Gospođa Tonka Jozić-Novinc je objasnila kako joj je drago da građani slušaju pitanja i 
odgovore u aktualnom satu te da je sada već duboko zabrinuta za gradonačelnicu jer ne 
odgovara niti na jedno pitanje. 
Vijećnica je istaknula da nije rekla kako su za gradonačelnicu glasovali crkveni 
dostojanstvenici već da je njima naplaćivala kaznu u vrijeme obreda najavljenih u katedrali. 
Kao drugo, sramota je na način nulte tolerancije komunicirati s vijećnicima.  
Vijećnica ja kazala da je postavila konkretno pitanje o tome koliko je potrošeno za usluge 
odvjetničkog ureda za vrijeme ove vlasti, a ne za vrijeme HDZ-ove vlasti. 
Vijećnica je rekla da je provjerila i u Ministarstvu uprave i u Policiji sa skupinom građana, 
kao što je i znak zabrane parkiranja stavljen na nečiju samovolju te je posredstvom Policije 
maknut jer nije bio stavljen posredstvom Policije. Netko je prometni znak samovoljno 
postavio. 
U odgovorima na vijećnička pitanja nije izrečena niti jedna jedina istina, navela je vijećnica te 
je zatražila pisane odgovore na vijećnička pitanja. 
 
Gospodin Ivan Jurić je uputio pitanje gradonačelnici. 
HDZ je donio odluku o gašenju Rafinerije nafte Sisak, da li gradonačelnica ima saznanja da 
će, isto tako, napraviti u suradnji s HŽ-om gašenje željezničkog kolodvora u Sisku i napraviti 
obično željezničko stajalište? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je utvrdila da se za vrijeme Austro-Ugarske pruga od Zidanog 
Mosta do Siska sagradila brže no što Pružne građevine Hrvatskih željeznica obnavljaju glavni 
željeznički kolodvor u Sisku. 
Strpljenje građana Siska je isteklo. Obećanja su sva izblijedila, a kolodvor je i dalje u stanju u 
kakvom jest. 
Možda bi o tome mogao vijećnik koji je nakon 20-godišnjeg članstva u HDZ-u zatražio 
napredovanje pa, ako je napredovao, možda nam s te svoje ljestvice može dati ekskluzivne 
informacije o tome kada se možemo nadati da će željeznički kolodvor biti predan na uporabu 
onako kako je graditelj tog kolodvora i imao namjeru. 
 
Gospodin Franjo Šaban je rekao da je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska, održanoj 
28. kolovoza 2017. godine, postavio pitanje vezano uz prodaju zemljišta u Južnoj industrijskoj 
zoni tvrtci Rijekatank d.o.o. koja se, između ostalog, bavi odlaganjem i zbrinjavanjem 
opasnog otpada.  
Vijećnik je rekao da je u pisarnici Grada Siska urudžbirao zahtjev za uvid u spis i pisano 
objašnjenje ponude Rijekatank d.o.o. za kupnju zemljišta u Južnoj industrijskoj zoni.  
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Kada će gradonačelnica, sukladno zakonu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Siska, 
omogućiti uvid u spis? Ili gradonačelnica nešto želi prikriti?  
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je utvrdila da je vijećnik svoj upit uputio pročelnici nadležnog 
upravnog odjela, a ne njoj. Da joj je uputio upit to bi znala. 
Rijekatank, u industrijskoj zoni Novo Praćno, koja je sagrađena sredstvima Europske unije 
kao bi se tamo svrstavale tvrtke i obrtnici, a upravo kao što je i tvrtka Rijekatank koja se bavi 
ekološkom djelatnošću, zadovoljstvo je za reći da Grad Sisak s time što će netko, što se tiče 
okoliša raditi, i bilo gdje u Hrvatskoj, nema ništa. Nadležnost je ministarstva. 
Odgovor koji je upućen vijećniku koji ga još nije pročitao je da kompletan uvid u spis može 
obaviti u Gradskoj vijećnici svakog radnog dana od 8 do 16 sati u razdoblju od 14. veljače, 
sljedećih mjesec dana. Omogućili smo svima da dođu svaki dan u Vijećnicu da to gledaju. 
Toliko smo dobri u sakrivanju.  
Rijekatank je tvrtka koji je dugogodišnji kooperant Rafinerije nafte Sisak i djeluje na području 
Grada Siska oko 35 godina. S obzirom da ste ugasili Rafineriju, ne zna se kakva će im biti 
sudbina. 
Gradonačelnica je rekla kako im želi da uspiju iako Rafinerija više ne radi.  
 
Gospodin Franjo Šaban je rekao da gradonačelnica govori da ne zna pa da joj nije upućeno pa 
da se može napraviti uvid od 14. veljače pa nadalje. Zatražio je pisani odgovor na svoje 
vijećničko pitanje kao i na svoj zahtjev. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je upitala gospodina Gorana Grgurača, a s obzirom da je objavljena 
Odluka da se poništava natječaj o izboru članova Kulturnog vijeća, kada će se raspisati novi 
Natječaj? 
Drugo pitanje se odnosi na glavne vodovodne cijevi za Zibel. Znači, problem Žuk koji je 
trajao mjesecima. Bilo je upitno da 8 tisuća priključaka ostane bez vode. Hoće li se dogoditi 
izmiještanje ili će se to riješiti na neki drugi način kako se ne bi imalo problema s fizičkom 
osobom koju nije briga za ostale građane?  
 
Gospodin Goran Grgurač je rekao kako mu je drago što može razjasniti pitanje oko Kulturnog 
vijeća i uputiti apel svim kulturnim djelatnicima kada je u pitanju formiranje Kulturnog 
vijeća. Zakonska obveza Grada Siska je formirati Kulturno vijeće. Mandat članova 
dosadašnjeg Kulturnog vijeća je prošle godine istekao. Na vrijeme smo objavili natječaj koji 
je bio 30 dana u objavi s namjerom da prikupimo što više kvalitetnih kandidata. Na žalost, na 
natječaj se javio premali broj kandidata. Mi trebamo 5 kandidata, a javilo ih se 4. U što 
kraćem roku ćemo raspisati novi natječaj. 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je u odgovoru na drugo pitanje odgovorila da je jedan 
gospodin stavio svoje interese ispred interesa svih stanovnika Zibela. Grad Sisak je iskoristio 
sve instrumente pravne države. Bila je policija. Zatražili smo pomoć suda koji je omogućio 
radove. Nismo uspjeli ući na posjed, ali ipak uz pomoć Policije smo uspjeli i izvršili radove 
na sanaciji. 
Odgovora nema kada, s jedne strane imate HDZ-ovca koji misli da je svemoguć i da je iznad 
zakona i kada i Policija kaže da je nemoćna, onda morate tražiti nekakvo tehničko rješenje za 
premošćivanje, a paralelno gledate ljude koji imaju probleme u opskrbi vodom u 21. stoljeću.  
Jedino rješenje je da, ubuduće, ne radimo magistralne vodove preko nečije privatne terase 
kako je to HDZ radio, već da to radimo pametno kako ne bismo ovisili o nekom HDZ-ovom 
direktorčiću da nas pusti u svoje dvorište. 
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Tražit ćemo zadovoljštinu za svu štetu nastalu prema građanima i Gradu Sisku kako bismo se 
zaštitili od njegovog nasilja. 
 
Gospođa Željka Josić je istaknula kako neće postaviti pitanje već će se zahvaliti 
gradonačelnici što je uvažila prijedlog HDZ-a da se ukine sramotna naknada za roditelje koji 
svoju djecu vode u Ledenu dvoranu. Ako ćemo tako nastaviti surađivati, to je jako pohvalno 
pa možemo podnijeti i njezina vrijeđanja. 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla, pošto je već gospođa koja je glasala za zatvaranje 
sisačke Rafinerije, uzela si je za pravo da zlorabi Poslovnik i ne postavi pitanje.  
Gradonačelnica je rekla da će isto tako joj neodgovoriti. Ne postoji besplatan ulaz nigdje. Svi 
moraju plaćati, i roditelji i djeca, bez obzira. Ukoliko nisi član HDZ-a, moraš platiti ako 
negdje ulaziš i koristiš usluge neke ustanove. 
Ravnatelj ŠRC-a je sa svojim timom našao najbolje moguće rješenje i kroz obiteljsku kartu 
obuhvatio sve roditelje, bake, djedove, tete, stričeve, za klizanje s malim klizačima.  
Mi ne znamo drukčije no poštovati zakon jer besplatno ne postoji osim ako ste član HDZ-a. 
 
Gospođa Željka Josić se zahvalila na pozivanju birača da glasaju za SDP, ali 2002. i 2003. 
godine, SDP-ova Vlada je strateškom partneru prodala 25 % plus jednu dionicu INA-e što 
vrlo dobro zna i gospodin Predrag Sekulić. 
Gradonačelnica manipulira ljudima jer Rafinerija nafte Sisak nije zatvorena i Vlada HDZ-a 
nikada, u ni jednom trenutku, nije rekla da se Rafinerija zatvara. 
 
S obzirom da je gospodin Darko Žak govorio i dobacivao sa svojeg mjesta u Vijećnici, a nije 
zatražio niti dobio riječ, gospođa Ivana Krčelić mu je izrekla opomenu, sukladno članku 72. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska. 
 
Pitanje gospodina Ivice Grgurića se odnosilo na državnu cestu koja prolazi kroz Donju 
Posavinu. I jučer se dogodila jedna nemila scena kada je, u naletu automobila, stradao jedan 
biciklist u naselju Gušće. Ima li saznanja o tome planira li se neka modernizacija te dionice ili 
će biti „kako premijer kaže“, a kako kaže naš župan?  
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček  je zamolila sve stanovnike Donje Posavine da se prisjete 
„davne“ 2017. godine kada su ih ljudi koji sada sjede na desnoj strani ove Gradske vijećnice 
hodočastili zajedno s gospodinom koji je sada pomoćnik ministra, a koji je rodom iz 
Prelošćice i obećavali brda i doline. Sjetite se ljudi tko vam je, kada i što obećao. Pogledajte 
je li cesta napravljena, drugo se što nema za reći.  
 
Gospodin Ivica Grgurić je rekao kako je zadovoljan odgovorom, ali nije zadovoljan što mora 
sjediti s gospodom iz HDZ-a. 
 
Gospođa Vlatka Vukelić je rekla da bi voljela znati zašto se vijećnici okreću kad ona postavlja 
pitanje jer nikada nije bila u mogućnosti donositi odluke koje se vežu uz rad Rafinerije. Zašto 
nisu u stanju poslušati pitanje na dostojanstven i pristojan način? Predsjednica bi trebala 
brinuti o dostojanstvu gradskih vijećnika i brinuti o kakvom takvom ljudskom dijalogu.  
 
Predsjednica Vijeća joj je odgovorila da vijećnici koji su okrenuli leđa to rade šutke i ne 
remete red u Vijećnici te da se pitanja sukladno Poslovniku, postavljaju gradonačelnici, 
zamjenicima i pročelnicima upravnih odjela, a ono pozorno slušaju. 
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Vijećnica je rekla da postavlja pitanje gradonačelnici: 
Sukladno Strategiji zelene infrastrukture koja doprinosi usvajanje EU Strategije o 
bioraznolikosti, a mi ju danas donosimo ovdje na sjednici Gradskog vijeća, kako se u nju 
uklapa odlagalište opasnog i neopasnog otpada u naselju Novo Praćno čiji nositelj projekta je 
firma Rijekatank, a s obzirom da i Novo Praćno ulazi u tu strategiju? 
Jesu li počeli sanacijski radovi na vrtićkom objektu „Radost“ Sisak Novi s obzirom da smo 
zadnji puta čuli da će radovi biti gotovi za mjesec dana? 
 
Gospođa Kristina Ikić Baniček je zamolila predsjednicu, s obzirom da je iz redova HDZ-a za 
koji znamo da je besraman i prgav  i bez imalo kulture, izrečeno nekoliko ozbiljnih uvreda 
prema vijećnicima koji su izašli za govornicu. Dobacivalo im se i koristili su se izrazi kao 
„smeće prodano“. Gradonačelnica je zamolila predsjednicu Vijeća da izreče opomenu 
predsjedniku Kluba vijećnika koji će užurbano morati kupiti još jedan tom bontona jer mu 
ovaj nije dovoljan. 
Što se tiče upita gospođe Vukelić, ona je, valjda sjedila s gospodinom Šabanom pa nisu 
shvatili da postavljaju isto pitanje.  
Gradonačelnica je rekla da neće ponavljati svoj odgovor, a što se tiče Strategije zelene 
infrastrukture, izuzetno je ponosna na nju. Napravljen je odličan posao, a ovdje je i ekipa koja 
je radila na njoj. Na taj način, osim tvrtki koje se bave okolišem, može se i Grad uključiti, a 
što nam je ideja bila iza izrade Strategije zelene infrastrukture. 
Nepojmljivo je da opcija koja je omogućila gašenje sisačke Rafinerije, koja je omogućila da 
hrvatska nafta završi u rukama MOL-a, sada dobacuje nekome da je prodano smeće. To je 
nepojmljivo i besramno.  
 
Gospođa Vlatka Vukelić je istaknula kako nije dobila odgovore na svoja pitanja. 
Rekla je da gospodin Šaban i ona nisu postavili ista pitanja. Dakle, kako se uklapa odlagalište 
opasnog i neopasnog otpada u naselju Novo Praćno u Strategiju zelene infrastrukture?  
Na kraju, zatražila je i da joj se odgovori na pitanje postavljeno u vezi s vrtićem. 
 
Gospodin Željko Đermanović je uputio pitanje gradonačelnici: 
Jesu li Gradu Sisku odobrena europska sredstva za Projekt Erasmus Plus, Ključna aktivnost 3, 
Izrada programa za mlade Grada Siska? 
 
Gospodin Goran Grgurač je odgovorio da su sredstva odobrena, a projekt se provodi u 
suradnji s Udrugom mladih, a vrijednost Projekta je oko 5 tisuća eura.  
 
Vijećnik je rekao da je zadovoljan odgovorom, ali ga je sram što mora sjediti u istoj prostoriji 
s HDZ-ovcima koji su u Saboru dignuli ruku za prodaju INA-e MOL-u i za gašenje Rafinerije 
nafte Sisak.  
 
Gospodin Darjan Vlahov je započeo citatom uvaženog kolege Batnožića: „Siščani moraju 
reagirati sisački.“ 
Ako može gradonačelnica odgovoriti na pitanje vezano uz neke Siščane: 
U presudi stoji da bivši ravnatelj ŠRC-a mora biti vraćen na posao. Hoće li on biti vraćen na 
posao i hoće li mu biti isplaćeno sve što mu po toj presudi pripada ili ćemo kao za Sisak 
projekte sada morati ugasiti i ŠRC?  
Vijećnik je upitao i  jesu li, u ovom trenutku, radovi u tijeku na vrtiću u Capragu? 
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Gospođa Kristina Ikić Baniček je naglasila da, oni koji nisu članovi HDZ-a, moraju čekati da 
presuda postane pravomoćna, moraju se iskoristiti svi pravni lijekovi i onda se primjenjuje. 
Dakle, kada je pravomoćna.  
Prva faza sanacije vrtića je krenula. U tijeku je odabir izvođača za sanaciju elektroinstalacija i 
radovi će krenuti u prvom ili drugom tjednu ožujka.  
 
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da nije zadovoljan odgovorom na njegovo prvo postavljeno 
pitanje jer postoje dvije presude vezane uz Sisak projekte koje su pravomoćne pa ih se ne 
poštuje. Uopće nije potrebno ljudima dijeliti otkaze. To bi bilo ono pravo, a ne čekati 
pravomoćnu odluku da mu se isplati sve po presudi. 
U vezi s vrtićem, vijećnik je rekao kako mu je drago što će danas biti ispoštovan rok od 
mjesec dana kada će djeca moći krenuti u vrtić. 
 
Aktualni sat je završen u 11,02 sati.  
 
Utvrđuje se da za vrijeme trajanja aktualnog sata svoja pitanja nisu uspjeli postaviti sljedeći 
vijećnici: Zvonko Marincelj, Goranka Arthofer i Dragica Krupljanin. 
 
Sjednici je u 11,03 sati pristupila vijećnica, gospođa Romana Skender pa je u odlučivanju 
sudjelovalo 24 vijećnika.   
 
Predsjednica je predložila sljedeće dopune dnevnog reda: 
Iza točke 16. predloženog dnevnog reda dodaje se nova točka 17. s podtočkama a) i b) koja 
glasi: 
„17. a) Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i 
Općine Martinska Ves 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
b) Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine 
Sunja 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
 
Točka 17. postaje točka 18. 
 
Obrazloženje: 
Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine 
Martinska Ves i Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada 
Siska i Općine Sunja dostavljen je nakon dostavljanja materijala vijećnicima za sjednicu 
Gradskog vijeća. 
 
Sukladno članku 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, Upravni odjel za gospodarstvo 
i komunalni sustav je pripremio materijale za prethodnu dopunu dnevnog reda za koje je 
utvrđeno da su u skladu s Poslovnikom te su dostavljeni vijećnicima uz prijedlog za dopunu. 
 
Prethodni prijedlog za dopunu dnevnog reda je usvojen jednoglasno s 24 glasa za. 
 
Sukladno članku 36., 38. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospodin Darko Žak 
je, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HKS-a i HSP AS-a, predložio dopune dnevnog 
reda tako da se iz točke 1. dodaju nova točka 2. i nova točka 3. koje glase: 
„2. Prijedlog zaključka vezano uz Odluku o raskidu Ugovora o korištenju poslovnog prostora“ 
Predlagatelj: Darko Žak, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HKS-a i HSP AS-a, 
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Obrazloženje: 
Ogranak Matice hrvatske Sisak koristi poslovni prostor više od 15 godina u kojem organizira 
brojna kulturna događanja, predstavljanje knjiga, rasprave. Matica je osobito važna 
organizacija za promicanje kulture na području Grada Siska. Otkazivanjem navedenog 
ugovora, postaje upitan nastavak rada odnosno djelovanje Ogranka Matice hrvatske Sisak. 
 
Gospodin Darko Žak je pročitao tekst Prijedloga zaključka. 
 
„3. Prijedlog zaključka vezano uz ostvarivanje prava Hokejskog kluba „Siscia“ na korištenje 
prostora Ledene dvorane Zibel.“ 
Predlagatelj: Darko Žak, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HKS-a i HSP AS-a 
 
Obrazloženje: Hokejski klub „Siscia“ je još uvijek član zajednice sportskih udruga Grada 
Siska. Grad Sisak treba brinuti o razvoju sporta na svom području i omogućiti svim sportskim 
udrugama korištenje gradske sportske infrastrukture. 
 
Gospodin Darko Žak je pročitao tekst Prijedloga zaključka. 
 
Nakon prethodnog prijedloga, predsjednica Vijeća, gospođa Ivana Krčelić je zakazala pauzu, 
sukladno članku 37. Poslovnika, za utvrđivanje jesu li podneseni prijedlozi akata sastavljeni u 
skladu s odredbama Poslovnika. 
 
Pauza je započela u 11,10 minuta, a završena je u 11,40 minuta. 
 
Sjednici je u 11,40 sati, nakon pauze predsjednice Vijeća za utvrđivanje da  li su prijedlozi 
akata Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HKS-a i HSP AS-a sastavljeni u skladu s odredbama 
Poslovnika, pristupio vijećnik, gospodin Mario Markić pa je u odlučivanju sudjelovalo 25 
vijećnika. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da je sjednici nakon pauze nazočno 25 vijećnika te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
 
Utvrdila je da se materijal vezan uz Prijedlog zaključka vezano uz Odluku o raskidu Ugovora 
o korištenju poslovnog prostora ne može uvrstiti u predloženi dnevni red. 
Upravno tijelo je utvrdilo, sukladno članku 14. Statuta Grada Siska, da je Gradsko vijeće 
Grada Siska predstavničko tijelo. 
Sukladno članku 20. Statuta Grada Siska, gradonačelnica je izvršno tijelo. 
Gradsko vijeće predstavlja Grad Sisak, a gradonačelnica zastupa Grad Sisak.  
Odluka o raskidu Ugovora o korištenju poslovnog prostora od 18. prosinca 2018. godine je 
donesena sukladno odredbama Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje 
te je Odluku donijela gradonačelnica u okviru svoje zakonom propisane nadležnosti te 
Gradsko vijeće nije nadležno tražiti preispitivanje navedene Odluke. 
 
U vezi s materijalom vezanim uz Prijedlog zaključka vezano uz ostvarivanje prava Hokejskog 
kluba „Siscia“ na korištenje prostora Ledene dvorane Zibel, upravno tijelo je reklo da se ne 
može uvrstiti u predloženi dnevni red jer predmetna Odluka izvršnog odbora Zajednice 
sportskih udruga Grada Siska nije pravomoćna te se o istoj ne može ni odlučivati.  
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Nakon prethodnog utvrđivanja od strane predsjednice Vijeća, sjednicu je napustilo 11 
vijećnika i to: Marko Jajčinović, Željka Josić, Tonka Jozić-Novinc, Mario Markić, Romana 
Skender, Franjo Šaban, Jure Šipuš, Vesna Štengl, Darjan Vlahov, Vlatka Vukelić i Darko 
Žak. 
 
Vijećnici su sjednicu napustili u 11,41 sati pa je u odlučivanju sudjelovalo 14 vijećnika. 
 
Predsjednica, gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da je sjednici nazočno 14 vijećnika te se mogu 
donositi pravovaljane odluke.  
 
Predsjednica je predložila sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček  
3. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca  2019.“, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
4. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Siska, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček    
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projektnih aktivnosti na projektu 
„Izgradnja i opremanje multifunkcionalnog sportskog igrališta – Hrastelnica“, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
6. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Siska, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Siska sadašnjim zakupnicima i korisnicima, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
8. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2019. godini, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
9. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 
2019. godini u Gradu Sisku, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sisak, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
11. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 2019. godini, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
12. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Studije i strategije razvoja zelene             
infrastrukture Grada Siska, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
13. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
„Braća Bobetko“, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Braća 
Ribar, 
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Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Budaševo-Topolovac-Gušće,  
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 22. 
lipnja, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Galdovo,  
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
f) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Ivana 
Kukuljevića 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
g) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Komarevo, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
h) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Sela, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček  
i) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Viktorovac,  
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2019. godini, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
15. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Športsko 
rekreacijskog centra Sisak, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na promjenu djelatnosti Športsko 
rekreacijskog centra Sisak, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
16. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
17. a) Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i 
Općine Martinska Ves, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
b) Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine 
Sunja, 
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
18. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Siska. 
Predlagatelj: Nenad Vukušić, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 14 glasova 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 i Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika 
kulture, urbanizam i graditeljstvo (Nenad Vukušić, Ivana Krčelić, Ivan Mlinarić, Marijan 
Medved, Darko Žak te Marijan Medved, Predrag Sekulić, Zvonko Marincelj, Goranka 
Arthofer i Jure Šipuš) i  koja će razmatrati dopunjenu točku usvojenog dnevnog reda. 
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Sjednica će se održati u sobi broj 25 (Veliki kabinet) na prvom katu. 

Pauza za zajedničku sjednicu radnih tijela je započela u 11,47 sati. 
 

 

Zajednička sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja i Komisije za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam i graditeljstvo je počela u 11,50 sati. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi odbora za statutarno pravna pitanja: Nenad Vukušić-
predsjednik, Ivana Krčelić-zamjenica predsjednika, Ivan Mlinarić i Marijan Medved-članovi. 
 
Odsutan: Darko Žak. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika 
kulture, urbanizam i graditeljstvo: Marijan Medved-predsjednik, Predrag Sekulić-zamjenik 
predsjednika, Zvonko Marincelj i Goranka Arthofer-članovi. 
 
Odsutan: Jure Šipuš. 
 
Ostala nazočna: Maja Del Vechio. 
 
Gospodin Nenad Vukušić je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. a) Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i 
Općine Martinska Ves, 
b) Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine 
Sunja. 
 
Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su dnevni red usvojili jednoglasno sa 4 glasa za. 
 
Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam i 
graditeljstvo su dnevni red usvojili jednoglasno sa 4 glasa za. 
 

TOČKA 1. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio,  
 
a) Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog 
odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine Martinska 
Ves i proslijedili Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam i 
graditeljstvo su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi 
mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine Martinska Ves i proslijedili Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
b) Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog 
odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine Sunja i 
proslijedili Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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Članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam i 
graditeljstvo su jednoglasno sa 4 glasa za utvrdili Prijedlog odluke o zajedničkoj provedbi 
mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine Sunja i proslijedili Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
Zajednička sjednica radnih tijela je završena u 11,55 sati. 
 
 
Pauza je završena u 11,56 sati te je u isto vrijeme započeo nastavak sjednice.  
 
Predsjednica, gospođa Ivana Krčelić je utvrdila da je sjednici nazočno 14 vijećnika te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
 
Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Ivana Krčelić  je dala  
na glasovanje odlučivanje o tome hoće li se amandmani podnositi usmeno na sjednici. 

 
Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođa Ivana Krčelić je 
istaknula kako je o ovom prijedlogu raspravljala i na radnom tijelu, naime, ova odluka 
zaslužuje pohvalu, ali za 2020. godinu jer u prijelaznim i završnim odredbama zakona je 
propisano ako jedinica lokalne samouprave ne donese odluku do 31. siječnja, automatski se 
obračunava porez od 750,00 kuna po smještajnoj jedinici. Pročelnica je naglasila da je 
zatraženo tumačenje Porezne uprave hoće li to doista biti tako jer je dosta gradova i općina 
koji to nisu napravili. 
Gospođa Ivana Krčelić je rekla da ju zanima, a u obrazloženju nije navedeno, odgovor 
Porezne uprave u vezi s kašnjenjem donošenja odluke kao i hoće li obveznici plaćanja poreza 
zbog toga plaćati veći porez od 750,00 kuna po smještajnoj jedinici, sukladno zakonu, 
umjesto 200,00 kuna za naselje Sisak, odnosno 150,00 kuna za ostala naselja na području 
Grada Siska. Definitivno Grad Sisak ima malo tih smještajnih jedinica, međutim, želimo 
pomoći, ali je to za ovu godinu ostalo u nekakvom prostoru automatizma pa će obveznici 
plaćanja paušalnog poreza po krevetu biti kažnjeni za ovu godinu. 
 
Gospođa Silvija Mužek je rekla da ne može točno potvrditi hoće li to imati utjecaja ili neće. 
Porezna uprava nas je nazvala kako bi vidjeli je li donesena ova odluka ili nije. Odgovorili 
smo da ćemo im ju dostaviti nakon što postane važeća te ćemo utvrditi što će dalje biti. Znači, 
u kontaktu smo s Poreznom upravom. 
 
Nakon provedene rasprave, jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
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ODLUKA 
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici 

u objektu za robinzonski smještaj 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno sa 14 glasova 
za, donesen je  

 
PROGRAM 

„Sisački poduzetnik/ca  2019.“ 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno sa 14 glasova 
za, donesena je  
 

ODLUKA 
o komunalnim djelatnostima na području Grada Siska 

 
TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno sa 14 glasova 
za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju suglasnosti za provedbu projektnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i 

opremanje multifunkcionalnog sportskog igrališta – Hrastelnica“ 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 
14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Siska 

 
TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 
14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada 

Siska sadašnjim zakupnicima i korisnicima 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 
14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Siska u 2019. godini 
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TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 
14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2019. godini u 

Gradu Sisku 
 

TOČKA 10. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 
14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o izmjeni Odluke o imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije za Grad Sisak 
 

TOČKA 11. 
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 Stanice 

Novska na području Grada Siska u 2019. godini 
 

TOČKA 12. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja te prezentacije Studije i strategije razvoja zelene 
infrastrukture Grada Siska od strane gospođe Nikoline Krešo i gospodina Bojana Andlara, 
gospodin Ivan Mlinarić je upitao da li se postotci odnose na ukupnu površinu Grada Siska ili 
se odnose na uži dio grada, odnosno na urbani dio grada. 
Gospodin Bojan Andlar je potvrdio da se postotci odnose na urbani dio Grada Siska. 
  
Nakon rasprave, jednoglasno sa 14 glasova za, donesen je 
 

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Siska 

 
TOČKA 13. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, 
 
a) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  

 
ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole „Braća Bobetko“ 
 

b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Braća Ribar 
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c) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Budaševo-

Topolovac-Gušće 
 
d) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 22. lipnja 

 
e) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Galdovo 

 
f) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Ivana Kukuljevića 

 
g) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Komarevo 

 
h) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Sela 

 
i) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Viktorovac 

 
TOČKA 14. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14 
glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva u Gradu Sisku u 2019. godini 
 

TOČKA 15. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača,  
 
 
 
 



18 
 

a) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Športsko rekreacijskog centra Sisak 

 
b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na promjenu djelatnosti Športsko rekreacijskog centra 

Sisak 
 

TOČKA 16. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14 
glasova za, doneseno je 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak 
 

TOČKA 17. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio,  
 
a) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine Martinska 

Ves 
 
b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 
 

ODLUKA 
o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Siska i Općine Sunja 

 
TOČKA 18. 

Gospođa Ivana Krčelić je upoznala vijećnike sa sljedećim: 
Sukladno članku 10., stavku 7. Zakona o savjetima mladih, predstavničko tijelo jedinice 
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na prvoj sjednici nakon objave popisa 
važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i s 
popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih tajnim glasovanjem 
bira članove i zamjenike članova savjeta mladih. 
Stavkom 8. propisano je da se glasovanje obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko 
kandidata na listiću koliko po odluci o osnivanju savjeta mladih ima članova savjeta mladih. 
 
Temeljem navedenoga, na listiću se od četrnaest (14) kandidata zaokružuje devet (9) brojeva 
ispred kandidata. 

 
Predsjednik Odbora za izbore i imenovanja, gospodin Nenad Vukušić je podnio Izvješće o 
provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova savjeta 
mladih Grada Siska. 
 
O Izvješću  se ne glasuje već ga vijećnici primaju na znanje. 
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Utvrđuje se da su vijećnici primili na znanje Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih 
kandidata za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih Grada Siska. 
 
Postupak tajnog glasovanja propisan je člancima 79., 80., 81., 82. i 83. Poslovnika na sljedeći 
način: 
 
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 
ovjereni su pečatom Vijeća. 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata. 
 
Zaposlenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Vijeća u provođenju tajnog glasovanja 
predaje vijećnicima glasačke listiće.  
 
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. 
 
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno. 
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić 
koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je vijećnik glasovao, kao i 
listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 
 
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Vijeća 
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.  
Rezultat glasovanja se utvrđuje na temelju predanih glasačkih listića. 
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u nazočnosti zaposlenika i vijećnika koji su 
mu pomagali kod samog glasovanja. 
Predsjednik vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno 
glasovanje. 
 
Nakon što se podijele glasački listići, gospođa Ivana Krčelić je zamolila vijećnike da zaokruže 
redni broj ispred devet kandidata i njihovih zamjenika. Službenik će vijećnike prozivati 
abecednim redom da ubace glasački listić u glasačku kutiju. Nakon toga prebrojat ćemo 
važeće i nevažeće glasačke listiće i objaviti rezultate glasovanja. 
 
Glasovalo je 14 sljedećih vijećnika: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Željko Đermanović, 
Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Ivan Jurić, Ivana Krčelić, Dragica Krupljanin,  Zvonko Marincelj, 
Marijan Medved, Ivan Mlinarić, Edin Safić, Predrag Sekulić i Nenad Vukušić. 
 
Glasovanje je započelo u 12,40 sati, a rezultati glasovanja su utvrđeni u 13,00 sati. 
 
Utvrđuje se sljedeći broj glasova za pojedine kandidate: 
1. Andrea Bavdaž, dva (2) glasa 
2. Lea Blažević, trinaest (13) glasova 
3. Ivan Curić, dva (2) glasa 
4. Lucija Hinić, četrnaest  (14) glasova 
5. Sara Ivić, niti jedan (0) glas 
6. Fran Jerkić, tri (3) glasa 
7. Matko Kajgana, (14) glasova 
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8. Danijel Kljaić, (12) glasova 
9. Ivan Marelić, (12) glasova 
10. Josip Matković, (14) glasova 
11. Dominik Pavlović, trinaest (13) glasova 
12. Marijan Stanković, (13) glasova 
13.Vedrana Šunjić, niti jedan (0) glas 
14. Nives Vujnović, četrnaest (14) glasova. 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  
 

ODLUKA 
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Siska 

 
U Savjet mladih Grada Siska izabrani su: 

                                                
1. Ime i prezime članice: Lea Blažević  

Ime i prezime zamjenice članice: Sunčana Milić  
Predlagatelj: Gradsko društvo Crvenog križa Sisak 
 

2. Ime i prezime članice: Lucija Hinić  
Ime i prezime zamjenika članice: Antonio Čaić  
Predlagatelj: Forum mladih SDP-a Sisačko-moslavačke županije 
 

3. Ime i prezime člana: Matko Kajgana  
Ime i prezime zamjenika člana: Igor Sredić  
Predlagatelj: Neformalna skupina mladih okupljena s ciljem poticanja kvalitetnije 
izrade, provedbe i praćenja programa za mlade 

 
4. Ime i prezime člana: Danijel Kljaić 

Ime i prezime zamjenika člana: Mario Probst 
Predlagatelj: Forum mladih SDP Sisak 
 

5. Ime i prezime člana: Ivan Marelić 
Ime i prezime zamjenika člana: Marko Krajačić 
Predlagatelj: Koordinacija udruga mladih Siska 
             

6. Ime i prezime člana: Josip Matković  
Ime i prezime zamjenika člana: Marko Arsoski  
Predlagatelj: Obiteljsko humanitarno sportska udruga „Željezara Sisak“ 
 

7. Ime i prezime člana: Dominik Pavlović 
Ime i prezime zamjenice člana: Daniela Dumenčić 
Predlagatelj: Studentski zbor Metalurškog fakulteta 
 

8. Ime i prezime člana: Marijan Stanković  
Ime i prezime zamjenika člana: Vedran Kozić  
Predlagatelj: Udruga mladih A3BOOT 
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9. Ime i prezime članice: Nives Vujnović  
Ime i prezime zamjenice članice: Anica Tomazinić  
Predlagatelj: Vijeće učenika Ekonomske škole Sisak 

 
 
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 13,05 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR                                 PROČELNICA                                PREDSJEDNICA 
 
 
 Silvio Baljak                          Gordana Karapandža Prica                        Ivana Krčelić 
 
 

 
 
 
 

 


