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PREDMET: Utemeljenje kontrolnog tijela vezanog uz kontrolu kakvoće 

                     zraka, vode i tla te financiranje mjernih postaja,    

                     Darjan Vlahov, odgovori na vijećnička pitanja, 

                     -dostavljaju se.   
 

                       Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 14. lipnja 2019. godine, 

vijećnik Darjan Vlahov je postavio vijećnička pitanja sljedećeg sadržaja:  

                        

                     Na posljednjoj sjednici Vijeća, a na prijedlog dva vijećnika, odnosno Kluba 

vijećnika MOST-a, 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. 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 sredstava se rebalansom predlaže za postavljanje mjernih postaja tijekom 

2019. godine? 

                    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. 

 

                   Sukladno članku 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sisak („Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 

13/13, 20/17, 13/18, i 18/18-pročišćeni tekst), dostavljaju se sljedeći odgovori na vijećnička 

pitanja: 

 



                   Sastav Povjerenstva je javno objavljen na službenim stranicama Grada Siska, 

jednako kao i svi zapisnici s održanih sjednica. Nejasno je čemu služe pitanja kojima se traže 

informacije koje su javno dostupne.  

                  Također, podaci o mjernim postajama, kao i svi podaci o sredstvima uloženim u 

praćenje stanja okoliša su javno objavljeni u Izvješću o realizaciji Proračuna, jednako kao što 

se planirana sredstva za tu namjenu planiraju i iskazuju u Proračunu Grada Siska za naredno 

razdoblje, koji je također transparentno objavljen na službenim stranicama Grada Siska. 

 

                  S poštovanjem, 

 

 

                                                                                              GRADONAČELNICA 

 

 

                                                                                               Kristina Ikić Baniček 

 

 

                    
 


