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PREDMET: Potpisivanje ugovora za izgradnju Sportske dvorane Zeleni brijeg, 

                      odgovor na vijećničko pitanje vijećnice Tonke Jozić-Novinc,                       

                      -dostavlja se. 

 

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

vijećnica Tonka Jozić-Novinc je gradonačelnici Kristini Ikić Baniček postavila pitanje 

sljedećeg sadržaja: 

 

                      Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla kako će i ona svoje pitanje uputiti 

pročelnici Upravnog odjela za proračun i financije, gospođi Silviji Mužek.  

                       Vijećnica je pitala je li pročelnica upozorila gradonačelnicu da je protuzakonito 

potpisati ugovor na iznos veći no što je planirano u Proračunu? 

                      Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da se gradonačelnicu i ne treba 

upozoravati na takve stvari, gradonačelnica je svjesna svoje odgovornosti po pitanju 

potpisivanja ugovora i jesu li sredstva osigurana ili nisu.  

                     Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla kako je pročelnica to lijepo rekla i kako 

joj je drago da to svi čuju, ali, rekla je i da ima papir po kojem je u Proračunu za 2019. godinu 

planiran iznos za dvoranu od 15 milijuna kuna. 

                     U 2020. godini i 2021. godini je planirano nula kuna.  

                      Takav Proračun je i donesen s prisutnom većinom SDP-a i bivših članova Most-

a.  

                      Nakon toga je dopušteno da gradonačelnica potpiše ugovor veći od 37 milijuna 

kuna.  

                    Gospođa Tonka Jozić-Novinc je zatražila pisani odgovor o tome tko je kriv za 

ovo potencijalno kazneno djelo?    

 

 

 

 

 

                    

 



                      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: 

 

                  Sredstva za gradnju Sportske dvorane Zeleni brijeg su osigurana u Proračunu za 

2020. godinu i projekciji Proračuna za 2021. godinu i to na više različitih pozicija. 

 

 

                   S poštovanjem, 

 

 

 

                                                                                GRADONAČELNICA 

 

 

                                                                                 Kristina Ikić Baniček 
 


