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PREDMET:  Objava Prijedloga proračuna Grada Siska za 2020. godinu, Prijedloga   

                       izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, Polugodišnjeg   

                       izvješća o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, troškova   

                       odvjetničkih usluga, revizije poslovanja ŠRC-a Ugostiteljstvo i rezultata  

                       javnog savjetovanja, 

                       odgovori na vijećnička pitanja vijećnika Darjana Vlahova, 

                       -dostavljaju se. 

 

                      Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 22. studenog 2019. 

godine, vijećnik Darjan Vlahov je pročelnici Upravnog odjela za proračun i financije Silviji 

Mužek postavio pitanja sljedećeg sadržaja: 

 

                      Zajedno smo prije svega nekoliko dana sjedili na odboru koji je vodio gospodin 

Predrag Sekulić. Tada smo rekli nekoliko stvari: da je netočno objavljen Proračun i da ćete 

objaviti ispravak Proračuna. 

                     Nadalje, da ćete mi do sjednice Vijeća dostaviti podatke koliki su bili troškovi 

odvjetničkih usluga, da ćete dostaviti točno objavljen Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Siska za 2019. godinu i točno objavljeno Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna 

Grada Siska za 2019. godinu. 

                     Vijećnik je rekao da je zatražio i izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja ŠRC-a 

Ugostiteljstvo, da ćete javno objaviti kao što zakon nalaže, rezultate javnog savjetovanja na 

Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu i na Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Siska za 2019. godinu. Ništa od toga do danas nije objavljeno.  

                      Tko Vas tjera da to sve tako radite? 

 

                      Sukladno članku 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („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), dostavlja se sljedeći odgovor: 

 

 

 



                       Kod donošenja Proračuna za 2020. godinu sve zakonske obveze su poštovane u 

cijelosti i dosljedno.  

                      Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano uz troškove i rezultate poslovanja 

Grada Siska, upućujem vas na javno objavljeno Izvješće o realizaciji Proračuna i druge 

objavljene podatke na službenim stranicama Grada Siska. Svi podaci su javni i svima 

dostupni.               

                 

         

            S poštovanjem, 

 

 

 

                                                                                    PROČELNICA 

 

 

                                                                                     Silvija Mužek 

 


