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ZAPISNIK  

s 9. sjednice Odbora za javna priznanja održane 3. lipnja 2019. godine s početkom 09,00 sati 
u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 25 (Mali kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili nazočni: Željko Đermanović-predsjednik, Zvonko Marincelj-zamjenik 
predsjednika, Vlatka Vukelić i Dragica Krupljanin-članice Odbora. 
 
Odsutan: Predrag Sekulić-opravdao odsutnost.  
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik, gospodin Željko Đermanović koji je predložio 
sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora za javna priznanja, 
2. Rasprava i odlučivanje o dodjeli Plaketa Marijan Celjak-Junak obrane Grada Siska u 
Domovinskom ratu, 
3. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 8. sjednice je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za. 
 

TOČKA 2. 
Na temelju zaprimljenih prijedloga, gospodin Željko Đermanović je predložio članovima 
Odbora sljedeće kandidate za dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Domovinskog rata 
za utvrđivanje i prosljeđivanje Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje 
 
1. Berislav Pavičić, 
2. Dubravko Pukšec,  
3. Senka Kramarić, 
4. Mirko Hrgović,  
5. Senad Arapović, 
6. Željko Srpak, 
7.Vladimir Rogošić, 
8. Asif Mujkić, 
9. Siniša Periček, 
10. Stjepan Bolčević. 
11. Mladen Pranić,  
12. Marijan Šokčević. 
 
Prijedlozi su dani na glasovanje. 
 
1. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Berislavu 
Pavičiću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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2. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Dubravku 
Pukšecu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
3. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Senki 
Kramarić i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
4. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Mirku 
Hrgoviću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
5. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom  ratu Senadu 
Arapoviću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
6. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Željku Srpaku 
i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
7. Sa 3 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Vladimiru 
Rogošiću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
8. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu  Asifu 
Mujkiću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
9. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog za 
dodjelu Plakete Marijan Celjak-Junak obrane Domovinskog rata  Siniši Beričaku i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
10. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog 
za dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Stjepanu 
Bolčeviću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
11. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog 
za dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Mladenu 
Praniću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
12. Sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić, utvrđen je prijedlog 
za dodjelu Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Marijanu 
Šokčeviću i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Ovaj prijedlog je podnio 
gospodin Željko Đermanović, sukladno članku 19. Odluke o javnim priznanjima („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 12/09 7/14 i 10/16). 
 
Na kraju glasovanja, gospođa Vlatka Vukelić se zahvalila na ovoj održanoj sjednici u lipnju, 
za razliku od prošle godine, kada je sjednica bila u mjesecu kolovozu, a Plakete su se 
dodjeljivale na Dan branitelja Grada Siska, 3. rujna. 
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Rekla je da se Plakete sada dodjeljuju selektivno. Potrebno je izraditi pravilnik kojim bi bili 
propisani kriteriji za dodjelu Plaketa. To treba ujednačiti. Potrebno je utvrditi jasne kriterije 
koji sada nisu jasni niti članovima Odbora. Potrebno je ograditi se od politike. Prijedlog 
pravilnika se može prije donošenja dostaviti udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i 
zatražiti njihovo mišljenje. 
Gospodin Željko Đermanović je rekao kako će podržati sve prijedloge s obrazloženjem, a na 
sjednici Odbora se može dogovoriti oko izrade Prijedloga pravilnika. 
 

TOČKA 3. 
U ovoj točki nije bilo prijedloga pa niti rasprave. 
 
 
Sjednica je završena u 10,00 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČAR                                                                                  PREDSJEDNIK 
 
 
 Silvio Baljak                                                                                  Željko Đermanović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


