ZAPISNIK
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 14. lipnja 2019. godine u Gradskoj
vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 13,04 sati.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Željko Đermanović-prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Ivan Jurić, Ivana Krčelićpredsjednica Gradskog vijeća, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan Medved-drugi
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Edin Safić, Predrag Sekulić, Jure Šipuš,
Vesna Štengl, Darjan Vlahov, Vlatka Vukelić i Darko Žak.
Odsutni: Marko Jajčinović, Željka Josić, Tonka Jozić-Novinc, Mario Markić, Romana
Skender, Franjo Šaban i Nenad Vukušić-opravdali 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, 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, Martina Mađerić-službenica u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, 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., 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, Vlatko Čakširan-ravnatelj Gradskog muzeja Sisak, Tanja Tole-v.d.
ravnateljica Doma kulture „Kristalna kocka vedrine“, Matko Kajgana-predsjednik Savjeta
mladih Grada Siska, Gordana Medur i Vanja Kozina-novinari Mreže TV, Mario Janušić i Iva
Mušec Posilović-novinari Radio Siska, Željko Maljevac-novinar Novog sisačkog tjednika,
Zdenko Plevančić-novinar portala Sisak info, Zdravko Strižić-novinar HINA-e i Nikola
Čutuk-novinar Večernjeg lista.
Sjednicom je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Krčelić koja je utvrdila kako je na
početku sjednice nazočno 17 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Sjednici je za vrijeme aktualnog sata u 13,35 sati pristupila vijećnica, gospođa Dragica
Krupljanin pa je u odlučivanju sudjelovalo 18 vijećnika.
Aktualni sat je počeo u 13,05 sati.
Gospođa Ivana Krčelić je postavila pitanje gradonačelnici vezano uz poljoprivredne
proizvođače, odnosno 20 potpisanih OPG-ovaca koji su od gradonačelnice zatražili pisanim
putem proglašenje elementarne nepogode zbog velikih količina oborina na zasijanim
kulturama. U kojoj je to proceduri? U pisarnicu Grada Siska je predano 4. lipnja 2019. godine.
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Do kuda je stigla priča oko osiguranja električne energije, odnosno dovoljne jačine električne
energije za postojeće i nove investitore u Južnoj industrijskoj zoni kao bi mogli nesmetano
raditi?
Što se tiče zahtjeva poljoprivrednika, gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da su se obratile
Gradu Sisku i udruge pčelara jer su mišljenja da će i oni pretrpjeti znatnu štetu zbog duge
kišne sezone. Proceduru smo započeli tako da je Povjerenstvo za elementarne nepogode
zaduženo prikupiti sve podatke na terenu. Nakon toga, sastavit će izvještaj o tome kolika je
šteta i utvrdi da li ima uvjeta za proglašenje štete od elementarne nepogode. Ako je potrebno
proglasiti elementarnu nepogodu, Grad Sisak će zatražiti od Sisačko-moslavačke županije
proglašenje elementarne nepogode.
U vezi s opskrbom električne energije u Južnoj industrijskoj zoni, svjedoci ste da se u
posljednje dvije godine dopisujemo s HOPS-om. Bili smo u Zagrebu na sastanku u HER-i
gdje smo apelirali da se i oni uključe u rješavanje problema. Upućeni smo na HOPS i dobili
smo četiri dopisa HOPS-a. U prvom dopisu je navedeno da nema problema i da se sve može
dogovoriti. U drugom dopisu navode da oni, možda, nisu nadležni. U trećem dopisu navode
da nisu nadležni, a u četvrtom nas upućuju na HEP da to riješimo. Uporno ćemo tražiti
održavanje sastanaka jer nam je poznato da su već dva investitora odustala od ulaganja.
Uputili smo dopis prema HOPS-u kojem predlažemo da financiranje krene trostruko. Po
trećinu da financira Grad Sisak, trećinu Sisačko-moslavačka županija, a trećinu država. Radi
se o ulaganju u sustav električne energije od 2 do 3 milijuna eura koji bi na način podjele
kako je navedeno bilo prihvatljivo.
Gospođa Ivana Krčelić je bila mišljenja da bi prepiska trebala biti dostupna i građanima kako
bi imali uvid u pregovore.
Gospodin Darko Žak se zahvalio gradonačelnici na dobivenom odgovoru koji je dobio na
svoje postavljeno pitanje na prošloj sjednici Vijeća.
Postavio je sljedeće pitanje: do kada gradonačelnica misli lagati i zaduživati građane Grada
Siska?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da ne razumije frustracije vijećnika Darka Žaka
u vezi s odgovorima na njegova vijećnička pitanja. Rekla je da odgovara na sva vijećnička
pitanja. Svi odgovori su dostavljeni u propisanom roku. Svi odgovori su dostupni javnosti.
Gospodin Darko Žak je rekao da je prezadovoljan odgovorom kojim su, vjerojatno,
zadovoljni poduzetnici i obrtnici ovog grada koji imaju posebnu naklonost gradonačelnice,
kao i djeca hokejaškog kluba te i svi ostali. Rekao je da dijeli taj entuzijazam i zadovoljstvo.
Gospodin Marijan Medved je postavio pitanje u vezi s problemom Savske ulice kroz
Galdovo. Ulica je uska i treba ju proširiti i mjestimično sanirati. Automobili se ne mogu
mimoići. Dosta je opasna, a to nam je žila kucavica za Donju Posavinu.
Do kuda se došlo s pripremama za izgradnju ornitološkog centra, kada će započeti radovi i
koliko će to koštati?
Gospodin Ivica Rendulić je odgovorio da je rekonstrukcija Savske ulice pokrenuta prije 6
godina. Investitor sanacije te ulice je Sisački vodovod. Prva faza je završena. Napravljen je i
nogostup. U drugoj fazi smo došli do problema s imovinsko-pravnim odnosima jer je dio
građana bio protiv da se preko dijela njihovih povrtnjaka napravi instalacija i tu je priča sa
Savskom ulicom zastala dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.
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S obzirom da je cesta kritična, u tijeku je izrada projektne dokumentacije i procjene troška
kako bi se napravio dio druge faze, a do jeseni će to biti napravljeno na način da će se samo
desni krak, gledano prema Topolovcu proširiti za oko pola metra dok ne dođemo u situaciju
da Sisački vodovod može napraviti svoje instalacije kako je predviđena sanacija prometnice.
Gospodin Marijan Medved je rekao da je zadovoljan odgovorom, a s činjeničnim stanjem će
biti zadovoljan kada se ta ulica završi.
Gospođa Vesna Štengl je rekla da ima pitanje i pozdrav. Članovi vijećnika Kluba vijećnika
HDZ-a, HSLS-a i HKS-a su u više navrata postavljali pitanja i izražavali sumnju u vezi s
radom ravnatelja ŠRC-a. U odgovoru na ta vijećnička pitanja, gradonačelnica je ružno
vrijeđala vijećnike tog Kluba.
Uz ravnatelja je gradonačelnica vezala epitete kao što su besprijekoran i uspješan.
Posljednjih dana možemo čuti da je ravnateljsko mjesto gospodina Stipkova uvjetovano
dvjema ručicama mostovaca. Je li gradonačelnica pod pritiskom političkih ucjena njezinih
političkih pobočnika, zbog većine u Gradskom vijeću, žrtvovala svog uzoritog i
besprijekornog ravnatelja ŠRC-a ili ovom smjenom priznaje da je Klub vijećnika s pravom
ukazivao na nepravilnosti u radu ŠRC-a?
Što se tiče pozdrava, vijećnica je prenijela pozdrave gradonačelnici od strane stanovnika
Podravske ulice, Ulice Jose Bužana i Vlahe Bukovca, a koje su najstarije ulice na Zelenom
brijegu i u kojima nakon 6 godina SDP-ove vladavine i obećanja da će im biti uvedene
kanalizacija i da će biti asfaltirane, to nije učinjeno.
Očekujemo da će ljudima koji redovno plaćaju komunalnu naknadu, poreze i prireze, konačno
osigurati kanalizaciju i asfalt.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da će reći, a i da je napisala da nikakvih
nepravilnosti u redu ŠRC-a nije bilo. Mario Stipkov je bio vrlo dobar ravnatelj. Smijenjen je
zbog neslaganja s jednim članom Upravnog vijeća koji je smatrao da njegov rad više nije na
razini na kojoj on to vidi i, suglasno je dogovoreno, da gospodin Stipkov nađe mjesto unutar
sustava ŠRC-a.
Što se tiče drugog pitanja, gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da joj je izuzetno drago što
je vijećnica Vesna Štengl naglasila da se radi o najstarijim ulicama na Zelenom brijegu što
znači da je gradonačelnik koji im je naplatio komunalni doprinos i koji im je naplaćivao
komunalnu naknadu trinaest godina, bio iz HDZ-a. Onda dolazi gradonačelnica koja izjavljuje
kako je nečuveno da smo napravili pročistač otpadnih voda, dali velike novce za to, dizali
kredit, da nitko nije predvidio da se na taj pročistač otpadnih voda spoje i najstarije ulice na
Zelenom brijegu.
Nama predbacujete što ćemo tek u 2019. godini ljudima napraviti kanalizaciju, a potom i
cestu.
Gospođa Vesna Štengl je rekla da bi htjela čuti i izvješće gospodina Predraga Sekulića koji je
član Upravnog vijeća ŠRC-a i direktno upućen u njegov rad.
Što se tiče odgovora vezanog uz ulice, HDZ je bio na vlasti i izgubio je vlast možda i zbog
nečega što nije učinio, a trebao je učiniti. Na vlasti ste 6 godina i niste ništa učinili. Kako vas
nije sram?
Gospođa Goranka Arthofer je upitala koje će se manifestacije odvijati tijekom lipnja u gradu
Sisku?
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Gospodin Goran Grgurač je objasnio da neke manifestacije traju i više mjeseci, a odvijaju se i
tijekom lipnja. Rekao je da će spomenuti samo manifestacije gdje je Grad Sisak organizator ili
partner.
Sutra nas očekuje velika manifestacija, a to je povratak Sisačkih lipanjskih susreta koji su bili
neopravdano zapostavljeni. Ona promovira folklor našeg kraja.
Sljedeći tjedan nas očekuje nekoliko bitnih manifestacija.
Jedna nova manifestacija se pojavljuje 21. lipnja na bazenima Caprag, tzv. City Games. To je
inačica poznatih Igara bez granica. U sklopu manifestacije će biti i obaranje Guinnessova
rekorda. Dakle, izradit će se najduža štrudla.
U subotu nas očekuju tradicionalni Bojevi za Sisak.
Isti dan nas očekuje i Basket Tour. To je sportsko-zabavna manifestacija koja se održava
tijekom cijelog dana u strogom centru grada, a radi se o turniru u košarci.
Kulturno ljeto koje organizira Dom kulture Kristalna kocka vedrine se proteže u cijelom
lipnju i polovicom srpnja.
U srpnju nas očekuje tradicionalni Jazz festival.
Tijekom cijelog ljeta traje festival Ulične umjetnosti.
5. kolovoza krećemo s proslavom VRA „Oluja“, a u drugoj polovici kolovoza odvija se Start
film festival.
Gospođa Goranka Arthofer je bila zadovoljna dobivenim odgovorom.
Gospođa Vlatka Vukelić je postavila dva pitanja gradonačelnici:
1. Prvo pitanje se odnosi na nerješavanje prvorazrednog komunalnog problema, a riječ je o
tome da kada padaju obilnije i intenzivnije kiše, a istočni dio grada za posljedicu ima
poplavljene podrume, podrumske prostorije. Sve to prati i prometni kolaps prouzročen
prometnim jezercima u koje se pretvaraju naši podvožnjaci na ključnim prometnicama na
ulasku u sam centar grada.
Stanovnici i suvlasnici zgrada u Ulici Ivana Meštrovića, posebno su pogođeni ovom
situacijom te su izloženi neprekidnom ciklusom šteta, su ovaj problem artikulirali vlastitom
inicijativom za rekonstrukcijom nefunkcionalnog sustava oborinske odvodnje. Kroz
inicijativu su dali detaljan opis problema, ali i prijedloge i smjernice da se ovo ispravno
institucionalno riješi. Ovdje se misli na sustavno rješavanje problema.
U listopadu 2018. godine je bio organiziran sastanak na kojem je bila prisutna i
gradonačelnica. Međutim, javnost i stanovnici nisu bili obaviješteni o daljnjim akcijama. Da li
se njihova inicijativa planira financirati i kada? Kada se planira rješavanje ovog
prvorazrednog komunalnog problema? Što građani dalje moraju poduzeti?
2. Drugo pitanje je vezano uz sisačke predškolske ustanove. Zašto su im smanjena prava
poput smanjenja naknada za bolovanje s 95 % na 85 % ili recimo pravo na naknadu za
novorođenče koja je sada ukinuta? Ako je Grad Sisak u suficitu, zašto se smanjuju ta prava?
Koji je rang ušteda i što se iz njih planira napraviti?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da je dobro primijećeno da komunalna
infrastruktura ispod podvožnjaka nije sanirana dugi niz godina.
Problem podvožnjaka kod tržnice je riješio Sisački vodovod ugradnjom pumpe.
Što se tiče podvožnjaka u Ulici Nikole Šipuša, u tijeku je izrada projektne dokumentacije
pojačanog održavanja pa će i taj podvožnjak ubrzo biti riješen.
Istina je da smo imali sastanak sa stanarima Meštrovićeve ulice i dogovorili smo s njima
model na način da Grad Sisak u cijelosti financira dokumentaciju. Dokumentacija bi trebala
biti gotova do sredine ovog ljeta. Iza toga bi se sufinancirali radovi na način da pola iznosa
plaćaju stanari iz svoje pričuve, a pola iznosa da financira Grad Sisak iz Proračuna.
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Kod drugog pitanja je upotrijebljen vrlo zanimljiv izraz „stečena prava“.
Do 2013. godine ste imali situaciju da, ovisi koji je čiji ravnatelj bio, ili HDZ-ov, ili HSS-ov i
HSP-ov, tako su ustanove i trgovačka društva imali jedna prava, a drugi su imali druga prava.
Koji je tada bio jači i tko je držao većinu u Gradskom vijeću, tako su se prava mijenjala i
povećavala. Tako je i kod prava na 95 % bolovanja, a neke osobe bile su na bolovanju jer su
imale skoro ista prava kao i da rade. Stoga su same ravnateljice predložile da se to izjednači
na 85 % kako bi ta zloupotreba bila svedena na najnižu razinu.
Vrlo zanimljivo je bilo i stečeno pravo da djelatnici jednog dječjeg vrtića, kod rođenja djeteta,
osim naknade koju je Grad Sisak tri puta povećavao i osim naknade koju imaju od države,
imali su pravo i na naknadu od svog poslodavca što je diskriminiranje svih ostalih djelatnika.
Gospođa Vlatka Vukelić je rekla kako se nada da će građani biti zadovoljni odgovorom na
prvo pitanje.
Za bolovanje postoje kontrole pa se ne bi trebala smanjivati prava.
Gospodin Ivica Grgurić je postavio dva pitanja:
1. Prvo pitanje je pitanje šumskog doprinosa. U Proračunu Grada Siska za 2019. godinu su
utvrđena sredstva prihoda od šumskog doprinosa u iznosu od 700 tisuća kuna. Iznos se
uplaćuje u visini od 5 % u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. Postoje indicije da
spomenuti iznos nije u skladu s pripadajućim pravima. Imamo podatke da je iznos od 260,00
kuna najniža cijena, kada se odbije PDV, obaranje stabala i izvoz, cijena je tada 140,00 do
150,00 kuna puta 100 tisuća kubika stabala pa dolazimo do iznosa od spomenutih 700 tisuća
kuna. Pitanje je što je s razlikom cijene? Ovdje je obračunata najniža cijena, ali imamo drva
koja se prodaju i po 1.000,00 kuna kao i po 1.800,00 kuna.
Vijećnik je rekao da osobno smatra kako u ovom slučaju Hrvatske šume zakidaju i varaju
Grad Sisak. Mi nemamo sustav kontrole pa bi ga trebali uvesti.
Da Hrvatskim šumama ne trebamo vjerovati imamo dva primjera u praksi.
Predsjednik Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić je dobio izgon i ispisnicu iz HDZ-a i prešao
je Milanu Bandiću i prešao na još plodnije tlo mita i korupcije.
Drugi primjer ja da su Hrvatske šume u srpnju bile meta međunarodne kontrole-inspekcije.
Možemo li uspostaviti sustav kontrole nad naplatom šumskog doprinosa?
2. Predstavljen je projekt Ornitološkog centra u Čigoću. To je izuzetno vrijedan projekt za
Grad Sisak, Park prirode Lonjsko polje i Donju Posavinu. Nakon realizacije, projekt će bit
poznat od turističkih do znanstvenih institucija. Kako bi ovaj projekt uspio, potrebna je
koordinacija svih subjekata i za očekivati je ozbiljnost svih uključenih.
Vlada Republike Hrvatske ovdje ima veliku odgovornost u realizaciji projekta te je potrebno
sazvati radni sastanak s ministrom turizma i s ministrom prometa i veza kako bi se otklonila
dosadašnja podmetanja i kako bi projekt uspio.
Interesantno je da tamo gdje su načelnici i gradonačelnici SDP-a, dobivena su sredstva za
samo 4 projekta u visini od 7.456.972,00 kuna.
Tamo gdje su HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici, financirano je 178.052.927,10 kuna.
Uključeni su i koalicijski partneri sa 16.000.000,00 kuna SDSS-ovim gradonačelnicima i
načelnicima, 16.000.000,00 kuna HNS-ovim načelnicima i gradonačelnicima itd.
Susretom na sastanku, takva bi se podmetanja mogla izbjeći.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je izvijestila da je održan sastanak s Hrvatskim šumama prošle
godine u listopadu. Nakon što je Grad Sisak uložio 5 milijuna kuna za asfaltiranje prometnice
koja spaja Donju Posavinu preko Svinjičkog s državnom cestom kroz šumu Brezovicu, imali
konkretan prijedlog po uzoru na druge jedinice lokalne samouprave. Dakle, da nam razrežu
sitne novce od oko 650 tisuća šumskog doprinosa, priznaju na neki način da su njihovi
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kamioni uništili prometnice, a ne osobna vozila stanovnika. Naš prijedlog je bio da Hrvatske
šume svake dvije godine daju milijun kuna za sanaciju prometnica koje isključivo oni
oštećuju. Do danas nismo dobili njihov odgovor. Direktor je rekao da takav model za Sisak
neće proći. Međutim, gradonačelnica je rekla da ga je upozorila da to može proći jer je tako
nešto utvrđeno i ugovorima s tri druge jedinice lokalne samouprave. Očito je Sisak nešto
posebno.
Međutim, mi ćemo nastaviti komunikaciju prema Hrvatskim šumama.
Ornitološki centar će biti veliki projekt i po financijskom obujmu, a iznosit će oko 40 milijuna
kuna. Suradnja će biti nužna. O daljnjim koracima ćemo obavještavati partnere i nadležna
ministarstva.
Vijećnik je bio zadovoljan odgovorima na vijećnička pitanja.
Gospodin Darjan Vlahov se zahvalio na pisanom odgovoru gradonačelnice na njegovo
vijećničko pitanje. Rekao ja da ga gradonačelnica svaki puta izvrijeđa u svojim pisanim
odgovorima.
Rekao je da je, do sada bio nepismen, a sada ne zna zbrajati i oduzimati pa predlaže
gradonačelnici da se testira njihovo znanje oduzimanja i zbrajanja, a s obzirom na to da
znamo koliki je manjak u Proračunu.
Gospodin Darjan Vlahov je uputio vijećničko pitanje gospođi Andrei Zlonoga.
Na posljednjoj sjednici Vijeća, a na prijedlog dva vijećnika, odnosno Kluba vijećnika MOSTa, donesen je akt vezan uz raspravu o zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada i definirali
smo određene poslove koje očekujemo da izvrše gradonačelnica i stručne službe.
Jedan od tih poslova je i utemeljiti neovisno kontrolno tijelo vezano uz kontrolu kakvoće
zraka, vode i tla, a o tome će izvještavati nadležni upravni odjel. Osnivanje tog tijela je
utvrđeno 15 dana od dana donošenja zaključka, a to je već prošlo. Predviđeno je i da u tom
radnom tijelu budu i vijećnici. Koji su vijećnici u tom povjerenstvu? Koliko mjernih postaja je
do sada postavljeno? Koliko je građevinskih dozvola za mjerne postaje do sada pokrenuto?
Koliko sredstava se rebalansom predlaže za postavljanje mjernih postaja tijekom 2019.
godine?
Vijećnik je podsjetio da je na prošloj sjednici postavio pitanje zašto naša Vokalna skupina
„Lađarice“ nisu ostvarile baš nikakva sredstva za ovo financijsko razdoblje.
Gradonačelnica je odgovorila da „pored drugih mega uspješnih vokalnih sastava koji djeluju u
Gradu Sisku, treba nagraditi kvalitetu“.
S obzirom da su one izabrane za predstavnike ovog Grada na državnoj smotri, koju kvalitetu
one nisu zadovoljile pa nisu dobile financijska sredstva?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da su stručne službe kao i ona, poštovale sve
rokove koje je utvrdilo Gradsko vijeće. To će raditi i ubuduće.
Povjerenstvo je osnovano u točno određenom roku. U povjerenstvu je jedna gradska
vijećnica, jedna predstavnica građanske inicijative i cijeli niz ljudi koji se profesionalno bave
zaštitom okoliša. Povjerenstvo je imalo dva sastanka do sada. Bit će poštovana odredba da
jednom u 6 mjeseci podnose izvješće gradonačelnici, a ona ga onda prosljeđuje Vijeću.
Naravno da će i ostale obveze, sukladno zakonima Republike Hrvatske, biti poštovane jer
drugačije ne znamo.
Što se tiče dodjele sredstava svim udrugama, bilo da se radi o kulturnim, civilnim ili
sportskim, vodimo se zakonima Republike Hrvatske. Međutim, želja je uvijek više no
raspoloživih sredstava pa se možemo pohvaliti s 2,8 milijuna kuna sredstava koje smo
podijeliti udrugama u civilnom društvu. Naravno, uvijek ostaje netko tko nije zadovoljan
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podjelom financijskih sredstava pa se vodimo načelom da nekakvu vrhunsku kvalitetu
popratimo, a ostale prema mogućnostima.
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da bi htio pisanim putem dobiti odgovor na pitanje tko su
članovi povjerenstva i koliko je mjernih postaja do sada financirano, koliko ih je do sada
projektirano, koliko sredstava je u Proračunu osigurano.
Gospođa Lucija Hinić je upitala hoće li Grad Sisak osigurati sredstva za kupnju udžbenika i
radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja Grada Siska?
Gospodin Goran Grgurač je objasnio da će Grad Sisak s ministarstvom za sljedeću školsku
godinu za sve škole na području Grada Siska osigurati besplatne udžbenike, radne bilježnice i
popratni materijal. Jedini trošak roditelja sljedeće školske godine će biti radni materijal za
izborne predmete. Sve drugo će učenike čekati u školi.
Grad Sisak će kupiti udžbenike i radne bilježnice, a onda će nam država, temeljem
dostavljenih računa, refundirati troškove za udžbenike. Zbog toga je ovim rebalansom koji je
danas na dnevnom redu potrebno osigurati sredstva za udžbenike i radne bilježnice.
Svi učenici svih osnovnih škola na području Grada Siska dobit će besplatne udžbenike, radne
bilježnice i radne materijale. Radni materijali su likovne mape, mape za tehnički odgoj i
zemljopisni atlasi.
Gospođa Lucija Hinić je bila zadovoljna dobivenim odgovorom.
Gospodin Dario Batnožić je upitao da li Grad Sisak planira kakve aktivnosti da bi djeca ljetne
praznike provela što aktivnije?
Gospodin Goran Grgurač je odgovorio da Grad Sisak četvrtu godinu provodi jedinstven
Program „Ljetni produženi boravak“ po kojem je Sisak jedinstven u Hrvatskoj.
Programu kao školskom nadstandardu je posvećena posebna pozornost pa je uveden u gotovo
sve škole. Od devet osnovnih škola, Program se provodi u sedam škola. U preostale dvije
škole se čeka interes roditelja i djece. Te dvije škole su OŠ Budaševo i OŠ Komarevo.
Ove godine će taj Program biti proveden u OŠ „Braća Bobetko“ i bit će obogaćen i
programima koji će se povoditi u okviru Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak u
Capragu i bazena u Capragu.
Ove godine moći ćemo u cijelosti provesti program ljetovanja naših učenika u Zaostrogu.
Grad Sisak je izdvojio gotovo milijun kuna za financiranje ljetovanja učenika u Zaostrogu.
Gospodin Dario Batnožić je bio zadovoljan dobivenim odgovorom na svoje vijećničko
pitanje.
Aktualni sat je završen u 14,05 sati.
Utvrđuje se da su za vrijeme trajanja aktualnog sata svi vijećnici koji su se javili za
postavljanje vijećničkih pitanja postavili vijećnička pitanja.
Predsjednica je predložila sljedeću dopunu dnevnog reda:
Predlažem dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 16. dnevnog reda dod nova točka 17. koja glasi:
„17. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Siska za
2019. godinu“
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7

Obrazloženje:
Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Siska za 2019. godinu bio je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 11. lipnja 2019. i
nije se mogao dostaviti do datuma dostavljanja materijala vijećnicima za sjednicu Gradskog
vijeća.
Prijedlog za dopunu dnevnog reda je usvojen jednoglasno s 18 glasova za.
Predsjednica je predložila i dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 17. dnevnog reda doda
nova točka 18. koja glasi:
„18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska“
Predlagatelj: Klub vijećnika Most-a nezavisnih lista
Obrazloženje:
Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska, te o njegovim izmjenama i
dopunama donosi Gradsko vijeće. Ovom izmjenom Odluke o ustrojstvu stvaraju se
pretpostavke za otvaranje ureda za poduzetnike kao ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za
gospodarstvo i komunalni sustav, a gdje će se na jednom mjestu pružati ukupna potpora svim
zainteresiranim poduzetnicima koji žele u Sisku razvijati nove i unaprijediti postojeće
poduzetničke inicijative.
Prijedlog za dopunu dnevnog reda je usvojen jednoglasno s 18 glasova ZA.
Predsjednica je predložila sljedeći
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu,
Prijedlagatelj: Kristina Ikić Baniček
3. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Sisku u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
d) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska
u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019.
godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade
Grada Siska u 2019. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
j) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u
2019. godini
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Siska,
Predlagateljica Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
8. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
9. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za RKT Župu sv. Mihaela
Preloščica iz Preloščice, Preloščica 123,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
10. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih
nepogoda za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti
vatrogastva u 2019. godini u Gradu Sisku,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
12. Prijedlog odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
13. a) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Berislavu Pavičiću, pukovniku – posthumno,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
b) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Dubravku Pukšec,poručniku – posthumno,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
c) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Senki Kramarić, pripadnici 57.SAMB-a Marijan Celjak,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
d) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Mirku Hrgoviću, pripadniku 101. brigade HV,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
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e) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Senadu Arapoviću, razvodniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
f) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Željku Srpaku, pukovniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
g) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Vladimiru Rogošiću, poručniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
h) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Asifu Mujkiću, poručniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
i) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Siniši Peričeku, naredniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
j) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Stjepanu Bolčeviću, naredniku,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
k) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Mladenu Praniću, pripadnik 120. Brigade Ban Toma Bakač,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
l) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Marijanu Šokčeviću, bojniku – posthumno,
Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja
14. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
15. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Sisak,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado
Gotovac Sisak,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
16. Prijedlog odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019.
godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
17. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Siska za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska.
Predlagatelj: Predrag Sekulić, predsjednik Kluba vijećnika Mosta nezavisnih lista
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 18 glasova za.
Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Ivana Krčelić je dala
na glasovanje izjašnjavanje o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na sjednici.
Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno s 18 glasova za.
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Nakon usvojenog dnevnog reda predsjednica je zakazala pauzu za održavanje zajedničke
sjednice Odbora za statutarno pravna pitanja i Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša
i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo na kojoj će radna tijela razmatrati i
raspravljati točke dnevnog reda koje su u dnevni red uvrštene kao dopune dnevnog reda.
Pauza je počela u 14,15 sati, a završena je u 14,30 sati.
___________________________________________________________________________
Zajednička sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja i Komisije za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo je počela u 14,17
sati.
Zajedničkoj sjednici su bili nazočni članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja: Ivana
Krčelić-zamjenica predsjednika Odbora, Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi
Odbora.
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila kako su zajedničkoj sjednici nazočna 4 člana Odbora za
statutarno-pravna pitanja te se mogu donositi pravovaljane odluke i predložila je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Siska za 2019. godinu,
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska.
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za.
TOČKA 1.
Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za područje Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
TOČKA 2.
Jednoglasno sa 4 glasa za, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje.
Zajedničkoj sjednici bili su nazočni članovi Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo: Marijan Medved-predsjednik,
Predrag Sekulić-zamjenik predsjednika, Zvonko Marincelj, Goranka Arthofer i Jure Šipuščlanovi.
Gospodin Marijan Medved je utvrdio kako su sjednici nazočni svi članovi Komisije, odnosno
5 članova Komisije te se mogu donositi pravovaljane odluke i predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Siska za 2019. godinu,
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za.
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TOČKA 1.
Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za područje Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
Zajednička sjednica je završena u14,20 sati.
Nakon pauze, sjednicu su napustili vijećnici Vlatka Vukelić i Darko Žak pa je u odlučivanju
sudjelovalo 16 vijećnika.
Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Ivana Krčelić je dala
na glasovanje izjašnjavanje o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na sjednici.
Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno sa 16 glasova za.
TOČKA 1.
Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je usvojen jednoglasno sa 16 glasova za.
TOČKA 2.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Sivije Mužek, gospođa Vesna Štengl je rekla
da je 70.534.990,00 kuna stanje obveza za glavnice kredita Grada Siska. Zašto se još
zadužujemo? Navedeno je da se za razvoj gospodarstva i programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, održavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta utrošilo 925.411,00
kuna. U izvješću je navedeno da je pokazatelj rezultata broj postojećih radnih mjesta i broj
novootvorenih radnih mjesta u sektoru malog i srednjeg poduzetništva.
Vijećnica je zatražila pojašnjenje u vezi s navedenim utroškom sredstava, a to je da se kaže
koja su to i gdje su ta radna mjesta otvorena s obzirom da iz Siska svaki dan ljudi odlaze u
potrazi za poslom? Što se čini da bi se zaustavio taj trend i u Sisak privukli investitori?
U vezi s izgradnjom objekta Dječjeg vrtića „Sunce“ i vrtića u Galdovu, planirano je
2.116.770,00 kuna. Izvršenje je bilo 444.788,00, odnosno samo 21 %. Zašto nije iskorišten
cijeli planirani iznos? Da li je to još jedan pokazatelj da se planira i radi stihijski bez dublje
analize?
U okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Programa zaštite okoliša,
planirano je 496.500,00 kuna, a izvršenje je 82.099,00 kuna? Možda bi bilo dobro sredstva
utrošiti za postavljanje postaja za kontrolu kvalitete zraka?
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da ima dva konkretna pitanja.
Je li Grad Sisak bez proračunskih korisnika, završio 2018. godinu pozitivno ili negativno?
Dakle, isključivo Grad Sisak.
Nadalje, na 128 stranici obrazloženja je navedeno da je naručen Projekt energetske
učinkovitosti RC Zibel i plaćen je 956 tisuća kuna. Da li je to projektna dokumentacija za
energetsku učinkovitost Ledene dvorane koja je tek izgrađena?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako je gradska riznica jedinstvena. Postoji jedan
Grad Sisak i ne postoji neki drugi Grad Sisak. Proračunski korisnici su dio te gradske riznice.
Zadovoljstvo je potvrditi ono što i stoji u Izvješću da je 2018. godina završena pozitivno.
Nadalje, kada god vidite da se radi o slabijoj realizaciji, znajte da se radi o projektu koji se
provodi u suradnji s nadležnim ministarstvom, odnosno gdje je upletena birokracija te treba
duže vremena da se „povuku novci“.
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Gospodin Darjan Vlahov se javio za ispravak netočnog navoda rekavši da Grad Sisak ima
svoj OIB. Ovdje imamo ustanove kao što je Gradski muzej Sisak, Gradska galerija Striegl itd.
koje, isto tako, imaju svoj OIB.
Svatko tko ima svoj OIB je samostalna ustanova bez obzira što im je osnivač Grad Sisak i što
su u sustavu riznice.
Svatko tko ima OIB, predaje financijsko izvješće. Tako je i s Gradom Siskom. Grad Sisak sa
svojim OIB-om, sa svojim financijama i financijskim planom koji ne uključuje proračunske
korisnike koji isto predaju svoja financijska izvješća.
Vijećnik je rekao da, kad pita za Grad Sisak, zna što konkretno pita. Kao što je pročelnica
naglasila, „Grad Sisak s proračunskim korisnicima“.
S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospodina Darjana Vlahova, gospođe Vesne Štengl i
gospodina Jure Šipuša, bez suzdržanih glasova, donesen je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu
TOČKA 3.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić,
a) S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospodina Darjana Vlahova, gospođe Vesne Štengl i
gospodina Jure Šipuša, bez suzdržanih glasova, donesen je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Gradu Sisku u 2018. godini
b) S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospodina Darjana Vlahova, gospođe Vesne Štengl i
gospodina Jure Šipuša, bez suzdržanih glasova, donesen je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu
TOČKA 4.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darjan Vlahov je
rekao da mu je pročelnica Silvija Mužek na sjednici radnog tijela Gradskog vijeća obećala da
će reći odakle 24 milijuna kuna koje smo uvrstili u projekcijama za 2020. godinu za izradu
dvorane na Zelenom brijegu, odnosno koji je izvor tih sredstava. S obzirom da to nije
spomenuto u uvodnom obrazloženju gospođe Silvije Mužek, može li se dobiti odgovor na to
pitanje?
Vijećnik je rekao da može i pohvaliti nešto što je dobro u Prijedlogu izmjena i dopuna
Proračuna Grada Siska za 2019. godinu. Svaki projekt koji je dobar i smislen i koji se realizira
u Gradu Sisku zaslužuje pohvalu.
Gospodin Darjan Vlahov je čestitao gradonačelnici na potpisivanju ugovora s ministricom
Gabrijelom Žalac, s Vladinim uredom za sport za atletsku stazu, za reciklažno dvorište s
ministrom Ćorićem, za Holandsku kuću, za spajanje Komunalne zone i Zvonimirove ulice, za
Centar kreativnih industrija, za Kuću Striegl. To su sve projekti koje treba pohvaliti. To su
projekti koje Grad Sisak financira sredstvima Europske unije preko Vlade Republike
Hrvatske, a s nadležnim ministarstvima su potpisani ugovori. To su dobri projekti. To je
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dokaz da nitko ne želi štetu Gradu Sisku. Ali, kad netko zabrlja i ne zna prijaviti i ne zna
realizirati, onda si je tome sam kriv.
a) S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospodina Darjana Vlahova, gospođe Vesne Štengl i
gospodina Jure Šipuša, bez suzdržanih glasova, donesene su
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Siska za 2019. godinu
b) S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospodina Darjana Vlahova, gospođe Vesne Štengl i

gospodina Jure Šipuša, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019.
godini
c) S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospodina Darjana Vlahova, gospođe Vesne Štengl i
gospodina Jure Šipuša, bez suzdržanih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Siska za 2019. godinu
d) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini
e) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini
f) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu
g) Sa 14 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospodina Darjana Vlahova i gospođe Vesne Štengl,
bez protivnih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini
h) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019.
godini
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i) Sa 14 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospodina Darjana Vlahova i gospođe Vesne Štengl,
bez protivnih glasova, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u
2019. godini
j) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesen je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini
TOČKA 5.
Nakon svog uvodnog usmenog obrazloženja, gospođa Silvija Mužek je objasnila da kod
Projekta „Internet za građane“, navedena je pogreškom ukupna vrijednost u iznosu od
425.000,00 kuna, međutim, tu je trebao stajati iznos od 132.500,00 kuna.
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da je u obrazloženju navedena ukupna vrijednost nečega od
3.800.000,00 kuna, a očekivani povrat sredstava je 2.800.000,00 kuna. To znači da morate
osigurati milijun kuna vlastitih sredstava. Ako to nije tako, onda je u obrazloženju krivo
napisano. U općim prihodima u Proračunu ste predvidjeli 3.800.00,00 kuna. Ako je to tako, s
Proračunom generalno nešto neće biti dobro.
Jednostavnom matematikom, može se utvrditi da će vam trebati više od 10 milijuna kuna
vlastitih sredstava za realizaciju projekata. Ne radi se o 10 milijuna kuna kredita za
premoštenje već se radi o 10 milijuna kuna koji vam nedostaju za zatvaranje financijske
konstrukcije.
S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospodina Darjana Vlahova, gospođe Vesne Štengl i
gospodina Jure Šipuša, bez suzdržanih glasova, donesena je
ODLUKA
o kratkoročnom zaduženju Grada Siska
TOČKA 6.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno sa 16 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o komunalnom redu
Nakon ove točke dnevnog reda predsjednica ja zakazala pauzu.
Pauza je započela u 15,18 sati, a završena je u 15,30 sati.
TOČKA 7.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, gospodin Ivica Grgurić je
htio naglasiti da se sa ovih 700 tisuća kuna ne slaže jer smatra da se radi o puno većem iznosu
i da bi bilo dobro da se vijećnicima objasni kako se došlo do tog iznosa od 700 tisuća kuna jer
ako se radi o 100 kubika drveta porušano i utvrđeno je da se radi o najnižoj cijeni tog drveta
od 140,00 kuna puta 0,5 %, to je taj iznos. Međutim, to je najniža cijena i ne može se reći da
se svo drveće prodaje po najnižoj cijeni kada se prodaje i drveće po puno višoj cijeni.
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Jednoglasno sa 16 glasova za, donesen je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
TOČKA 8.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno sa 16 glasova
za, donesen je
PROGRAM
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2019. godinu
TOČKA 9.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, gospodin Darjan Vlahov je
postavio tehničko pitanje. Kada se neki poslovni subjekt obrati Gradu Sisku za oslobađanje
plaćanja komunalnog doprinosa, tko izabere koji materijal se dostavlja Gradskom vijeću, a
koji se odmah odbija unutar gradske uprave ili se svaki zahtjev proslijedi Gradskom vijeću?
Gospođa Martina Mađerić je odgovorila kako je odlukom propisano kako su to objekti od
interesa za Grad Sisak kao i za vjerske potrebe. Svaki takav materijal će biti proslijeđen
Gradskom vijeću.
Gospodin Darjan Vlahov je upitao tko odlučuje koji su objekti od interesa za Grad Sisak? Da
li su škole od interesa za Grad Sisak?
Gospođa Martina Mađerić je odgovorila da su i škole od interesa za Grad Sisak te da se
materijal sa svakim zahtjevom prosljeđuje Gradskom vijeću.
Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za RKT Župu sv. Mihaela Preloščica iz
Preloščice, Preloščica 123
TOČKA 10.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2019.
godinu
TOČKA 11.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u
2019. godini u Gradu Sisku
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TOČKA 12.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Siska
TOČKA 13.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Željka Đermanovića,
a) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Berislavu Pavičiću, pukovniku – posthumno
b) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Dubravku Pukšecu, poručniku – posthumno
c) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Senki
Kramarić, pripadnici 57.SAMB-a Marijan Celjak
d) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Mirku Hrgoviću, pripadniku 101. brigade HV
e) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Senadu Arapoviću, razvodniku
f) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Željku Srpaku, pukovniku
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g) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Vladimiru Rogošiću, poručniku
h) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Asifu
Mujkiću, poručniku
i) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Siniši
Peričeku, naredniku
j) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Stjepanu Bolčeviću, naredniku
k) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Mladenu Praniću, pripadnik 120. Brigade Ban Toma Bakač
l) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Marijanu Šokčeviću, bojniku – posthumno
TOČKA 14.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, s 13 glasova za, jednim
glasom protiv, gospodina Jure Šipuša i 2 glasa suzdržana, gospođe Vesne Štengl i gospodina
Darjana Vlahova, donesena je
ODLUKA
o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Siska
TOČKA 15.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodine Gorana Grgurača,
a) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Sisak
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b) Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak
TOČKA 16.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Matka Kajgane, jednoglasno sa 16 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Siska za 2019. godinu
TOČKA 17.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
16 glasova za, donesen je
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Grada Siska za 2019. godinu
TOČKA 18.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Ivane Krčelić, gospodin Darjan Vlahov je
rekao kako je predsjednica malo sklona odlukama koje su, možda, nepotrebne. Ovime se
omogućuje gradonačelnici da osnuje odsjek. Uopće nije potrebna ova odluka da
gradonačelnica osnuje odsjek. Čemu služi ova odluka?
Gospođa Ivana Krčelić je odgovorila da se radi o tome kako bi bilo transparentnije i vidljivije
javnosti da se ne radi o tome kako se netko novi zapošljava.
Gospodin Darjan Vlahov je predložio da se, u ime transparentnosti i vidljivosti, povuče ova
točka dnevnog reda, gospođa Gordana Karapandža Prica provede savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću kao što je provela za prethodnu točku pa će ona na taj način postati
jako vidljiva.
Predloženo je da se u sistematizaciji u članku 13. mijenja točka 13. koja glasi: „davanja
potpore i unapređenja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrta, turizma,
ugostiteljstva, trgovine i poljoprivrede“ u tekst koji glasi:“ U uredu za poduzetnike pružanje
usluga svim poduzetnicima po principu „sve na jednom mjestu“ i to pri traženju i izdavanju
dozvola, provođenju investicija, razvoja inovacija, informiranja, osiguranja poticaja i dr.“
Da li to znači da je ova prethodna rečenica uništavala poduzetnike u Gradu Sisku i
onemogućavala sve ovo što vi sada predlažete, a sada kada ju zamijenimo novom rečenicom,
svi će procvasti?
Gospođa Ivana Krčelić je objasnila da nije poanta u rečenici već je poanta da su djelatnici
radili u različitim odjelima i da su se tako i ponašali po načelu da nešto što nije njihov posao,
preusmjeravali su ljude u drugi odjel.
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da se slažemo da ova odluka nije potrebna da
gradonačelnica formira odsjek i ekipira službenike. Zašto je onda donosima?
Gospođa Ivana Krčelić je rekla da se radi o transparentnosti i vidljivosti prema javnosti.
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Gospodin Darjan Vlahov je rekao da se onda neće provesti savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću da bi bila vidljivija.
Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 16,00 sati.

ZAPISNIČAR
Silvio Baljak

PROČELNICA
Gordana Karapandža Prica
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