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ZAPISNIK 

 

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane  22. studenog 2019. godine u Gradskoj 

vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 11,04 sati. 

    

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Ivana Cindrić-

predsjednica Gradskog vijeća, Željko Đermanović-prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica 

Grgurić, Lucija Hinić, Marko Jajčinović, Tonka Jozić-Novinc, Ivan Jurić, Željka Josić, 

Dragica Krupljanin, Mario Markić, Zvonko Marincelj, Marijan Medved-drugi potpredsjednik 

Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Edin Safić, Predrag Sekulić, Romana Skender, Franjo Šaban, 

Vesna Štengl, Darjan Vlahov, Nenad Vukušić i Darko Žak.   

 

Odsutni vijećnici: Jure Šipuš i Vlatka Vukelić-opravdali odsutnost. 

 

Ostali nazočni sjednici: Kristina Ikić Baniček-gradonačelnica, Marko Krička i Ivica Rendulić-

zamjenici 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, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i 

financije, Mile Perković, Sandra Matijević i Donat Rogić-službenici u Upravnom odjelu za 

upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 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“, Josip Mrgan-ravnatelj Športsko 

rekreacijskog centra Sisak, Ljubica Ivšić-ravnateljica ŠRC-a „Ugostiteljstvo“, Igor Čičak-

ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Gordana Medur-novinarka Mreže TV, Iva 

Mušec Posilović-novinari Radio Siska, Zdravko Strižić-novinar HINA-e, Nikola Čutuk-

novinar Večernjeg lista, Mate Piškor-novinar Jutarnjeg lista, Željko Maljevac-novinar Novog 

sisačkog tjednika,  Marijana Čikić-novinarka RTL-a i Ivan Zorko-član Povjerenstva za zaštitu 

okoliša. 

 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Cindrić koja je utvrdila kako je 

sjednici nazočno 23 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

U 11,18 sati, za vrijeme aktualnog sata, predsjednica Vijeća, gospođa Ivana Cindrić 

opomenula je vijećnicu Vesnu Štengl jer je u svom govoru vrijeđala osobe koje sudjeluju u 

radu Vijeća. Vijećnica je i poslije opomene nastavila s ponašanjem zbog koje joj je izrečena 

opomena te joj je predsjednica Vijeća, sukladno članku 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Siska oduzela riječ.  

Temeljem prethodno navedenog članka, ako vijećnik odbije napustiti sjednicu, predsjednik 

Vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 

Slijedom navedenog, u raspravi i odlučivanju je sudjelovalo 22 vijećnika. 
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Aktualni sat je počeo u 11,05 sati. 

 

S obzirom da vijećnik Mario Markić nije stigao postaviti svoje vijećničko pitanje u aktualnom 

satu na prošloj sjednici Gradskog vijeća, imao je sada pravo prvi postavljati pitanja. Međutim, 

objasnio je da odustaje od postavljanja pitanja na 14. sjednici Gradskog vijeća. 

 

Gospodin Ivan Mlinarić je rekao da će postaviti dva pitanja gradonačelnici i njezinim 

zamjenicima. 

Na izmaku je 2019. godina. To je godina u kojoj je naš Grad Sisak ponio prestižnu titulu 

Europskog grada sporta. Možemo li dobiti ukupan iznos ulaganja u sportsku infrastrukturu u 

ovoj godini te sportska događanja u ovoj godini i što nas očekuje u sljedećoj godini glede 

sporta?  

Drugo pitanje je vezano uz prometnu infrastrukturu. Postoji inicijativa vezana uz pojedine 

prometne točke. Na tim točkama se vrlo efektivnim pokazala dodatna rasvjeta pješačkih 

prijelaza. To se, prije svega, odnosi na svjetla koja dodatno osvjetljavaju pješačke prijelaze. 

To je izrazito efektno i učinkovito u ovim jesenskim, tmurnim danima. Inicijativa je da, što je 

moguće više, na prijelazima kod vrtića i škola uvede ta dodatna rasvjeta na pješačkim 

prijelazima. 

 

Gospodin Marko Krička je objasnio da, što se tiče dodatne rasvjete na pješačkim prijelazima, 

na nekim prijelazima u gradu Sisku je već postavljen takav tip rasvjete kako bi se jače i 

detaljnije osvijetlio prostor pješačkog prijelaza. U narednom vremenu će se i drugi, manje 

frekventniji pješački prijelazi tako označiti, odnosno osvijetli kako bi se povećala sigurnost. 

Dosta građana je prepoznalo prednosti te rasvjete pa smo već zaprimili nekoliko upita 

građana. Kao svaka odgovorna gradska uprava, postupit ćemo na način koji je najbolji za naše 

građane.  

U vezi s prvim pitanjem, prije otprilike godinu-dvije, započeli smo s pričom Europskog grada 

sporta za 2019. godinu. Aplicirali smo i još jedanputa želimo zahvaliti svima koji su 

sudjelovali u tome: trenerima, roditeljima, natjecateljima-sportašima, sportskim klubovima i 

Zajednici sportskih udruga Grada Siska. Tu je još Državni zavod za sport, sportski savezi i 

Olimpijski odbor i savezi koji djeluju unutar Olimpijskog odbora. 

Važno je napomenuti da je kruna svega toga da je u Gradu Sisku uloženo u sport i sportske 

objekte u posljednje tri godine oko 123 milijuna kuna.  

Veseli nas to što nas čeka u budućnosti, a to je u projektu u kojem smo upoznali sisačku 

javnost što sisački sport zna, djeluje i umije, a to je da nas sljedeće godine očekuje izgradnja 

dvorane na Zelenom brijegu. U javnosti se već i provodi rasprava po tom pitanju. Gradnja 

započinje početkom godine. Sada smo u svojevrsnom polu najmu Sportske dvorane 

„Brezovica“ koji plaćamo oko pola milijuna kuna  godišnje.  

Na proljeće će biti završena nova atletska staza koja će biti sufinancirana od strane države u 

iznosu od 600 tisuća kuna, a mi financiramo ukupno 3,4 milijuna kuna.  

Veseli i povrat infrastrukturnih sportskih objekata u vlasništvo Grada kako bi svi građani 

mogli te objekte koristiti, a to je Stadion HNK Metalac, a vrhunac slijedi za nekoliko tjedana, 

a to su olimpijske pretkvalifikacije u hokeju na ledu, u kojima sudjeluje i Hrvatska 

reprezentacija. 

 

Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorima.  

 

Gospođa Vesna Štengl je rekla kako bi postavila dva pitanja. 
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Više puta je na sjednicama Gradskog vijeća ukazivano na to da gradonačelnica ne govori 

istinu, a lagala nam je u odgovoru na pitanje vijećnice Tonke Jozić-Novinc tvrdivši da 

Odvjetnički ured Babić-Brborović nije izgubio niti jedan spor.  

Nadalje, vijećnica je rekla kako je gradonačelnicu već pitala da li ju je sram. Je li 

gradonačelnicu sram kad na televiziji u središnjem večernjem dnevniku voditelj kaže da smo 

se uvjerili da sisačka gradonačelnica opet laže? 

Vijećnica je rekla kako u rukama ima presude, popis i dokaze kako Odvjetnički ured Babić-

Brborović gubi sporove koji su „teški“ najmanje 2 milijuna kuna. Zašto gradonačelnica nije 

govorila istinu najblaže rečeno?  

S obzirom da je u svekolikoj sisačkoj i hrvatskoj javnosti dokazano da je gradonačelnica 

osoba koja zaobilazi istinu, vijećnica je rekla kako pitanje postavlja pročelnici Silviji Mužek: 

U izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci na stavkama 3237, Intelektualne usluge, u iznosu 

1,3 milijuna kuna imate porast od 30 %, a na troškovima sudskih postupaka u iznosu od 

229.00,00 kuna, povećanje od 239 % u odnosu na prethodnu godinu. Da li su u tim stavkama 

sadržani troškovi odvjetničkih usluga Odvjetničke kuće Babić-Brborović, odnosno u drugoj 

stavci troškovi izgubljenih sporova tako hvaljenog Odvjetničkog ureda? 

Na kraju, vijećnica je zatražila specifikaciju troškova tih navedenih stavaka. 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako će odgovor na drugo pitanje vijećnica, kada ga 

već nije uspjela iščitati u vrlo opsežnim materijalima, dobiti pisanim putem. 

Odgovor na prvo pitanje: Zašto ne lažem? Gradonačelnica je rekla da su je građani izabrali 

upravo zato što govori istinu.  

Da li ju je sram? Da, rekla je gradonačelnica da ju je sram što u ovom trenutku živi u zemlji u 

kojoj roditelji njegovatelji primaju 2.500,00 kuna naknadu koju im je dodijelila Vlada 

Andreja Plenkovića, dakle pripadnik vaše zločinačke organizacije HDZ-a i da ti ljudi 

mjesecima moraju prositi kako bi dobili radni odnos i da dobiju sredstva za život kako bi se 

mogli 24 sata dnevno skrbiti za svoje dijete. 

Gradonačelnica je rekla kako ju je zbog toga sram. Sram ju je zbog toga što već tjednima 

prosvjetari moraju moliti kako bi dobili povećanje od 300,00 ili 400,00 kuna plaće.  

To je definitivno sramota svih vas koji ste pripadnici zločinačke organizacije, koji dolazite 

ovdje za govornicu i pitate nas ostale građane koji zajedno prosvjedujemo sa svim tim jadnim 

ljudima na Markovom trgu i po svim gradovima, pitate nas da li nas je sram? Sigurno je sram 

sve ljude što smo doveli državu u tu situaciju da nam HDZ kroji sudbinu, a posebna sramota 

je što jedini RTG uređaj u našoj bolnici ne radi i što naša bolnica duguje svim dobavljačima 

lijekova. 

 

Gospođa Vesna Štengl je rekla predsjednici, gospođi Ivani Cindrić da izvoli raditi svoj posao. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je zamolila gospođu Vesnu Štengl da se sredi. 

 

Gospođa Vesna Štengl je rekla kako je jedino čega ju je sram, sramota ju je gradonačelnice. 

To je strašno. Sram je i sve Siščane. Sve što gradonačelnica govori, nikoga više u Gradu Sisku 

se ne tiče jer su svi svjesni onoga što radi gradonačelnica.  

 

Gospođa Ivana Cindrić je rekla kako vijećnica, gospođa Vesna Štengl, sukladno Poslovniku 

Gradskog vijeća Grada Siska, mora izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo dobivenim 

odgovorima na svoja vijećnička pitanja.  

 

Što se tiče štrajkova koje je spomenula gradonačelnica, gospođa Vesna Štengl je rekla da je to 

bezobrazno i neprihvatljivo. Zašto joj se ne dopušta da odgovori na objede gradonačelnice?  
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Gospođa Ivana Cindrić je ponovila da vijećnica mora izraziti svoje zadovoljstvo ili 

nezadovoljstvo dobivenim odgovorima.  

 

Gospođa Vesna Štengl je rekla kako joj predsjednica Vijeća ne dopušta da izrazi svoje 

nezadovoljstvo dobivenim odgovorima te da ima argumente i da ju je sram ovakvog vođenja 

sjednice Vijeća. 

 

Gospođa Lucija Hinić je naglasila kako nam je uvijek zanimljiva tema povlačenje sredstava iz 

Europske unije, koje su obveze Grada Siska vezane uz ITU mehanizam i koje su dobrobiti 

samog mehanizma za naš grad?  

Drugo pitanje se odnosi na manifestaciju „Božić u gradu“. Što imamo povodom te 

manifestacije pripremljeno za naše građane?  

 

Gospođa Silvija Mužek je odgovorila kako je Grad Sisak nedavno zaprimio odluku  

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  kojom se omogućava da Grad 

Sisak postane korisnik ITU mehanizma u financijskoj perspektivi od 2021. godine do 2027. 

godine. 

Da bi Grad Sisak postao korisnik ITU mehanizma, mora zadovoljiti određene preduvjete kao 

što je definiranje urbanog područja Grada Siska, izrada strategije urbanog područja kao i još 

neke uvjete.  

Grad Sisak je u kontaktu s Ministarstvom i čekamo smjernice i upute po kojima ćemo to 

odraditi. Gradovi koji će biti s nama u toj perspektivi su Grad Bjelovar, Grad Varaždin, Grad 

Dubrovnik, Grad Vinkovci i Grad Šibenik.  

Sredstva se povlače iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog 

socijalnog fonda. 

U financijskoj perspektivi koja je trajala od 2014. do 2020. godine, sredstva iz fondova koja je 

Hrvatska imala na raspolaganju od preko 10 milijardi eura, za ITU mehanizam su sredstva u 

iznosu od 345 milijuna eura i to za gradove koji su u prvoj perspektivi kao što su Osijek, 

Rijeka, Zagreb, Split, Pula, Slavonski Brod i Zadar.  

Projekti koji se mogu financirati su stvaranje povoljnog okruženja za poduzetnike, kvalitetna 

infrastruktura, rekonstrukcija i unapređenje kulturne baštine, revitalizacija napuštenih vojnih i 

industrijskih i drugih područja, poboljšanje usluge javnog prijevoza, obnova sustava 

toplinarstva, mjere samozapošljavanja i zapošljavanja, mjere borbe protiv siromaštva i 

socijalne isključivosti, poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, 

unapređenje sustava obrazovanja za odrasle i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja.  

To su bili naši ciljevi koji su se prakticirali u ovoj perspektivi, a u novoj će vjerojatno biti 

dodani i novi ciljevi. 

 

Gospodin Goran Grgurač je istaknuo kako već tradicionalno uoči mjeseca prosinca grad se 

prigodno ukrašava i najavljuju se sva događanja tijekom 12-og mjeseca. Najprije se kreće s 

paljenjem prve adventske svijeće i prigodnim programom. Dan ranije se kreće s programom 

koji je namijenjen djeci. Ove godine smo napravili male izmjene što se tiče održavanja u 

kazalištu za djecu. Termin održavanja je pomaknut s prijepodnevnih na poslijepodnevne sate. 

U centru grada je kuća Djeda Mraza i Vilenjakova radionica, a program se izvodi na našem 

korzu.  

6. prosinca je prigodni program koji se odnosi na doček Svetog Nikole.  

Školski program i doček Djeda Mraza počinje 19. prosinca i trajat će 3 dana zaredom. 

U 4 subote imat ćemo predstave za djecu od strane Zorinog doma, Poko Loko i ostali.  

Neka bitna događanja organizira ŠRC Sisak, a odvijaju se u Ledenoj dvorani. Treba istaknuti 

da 2. prosinca dolazi spektakularni program koji se zove „Bajka na ledu“. Zbog toga 



5 

 

programa morali smo putovati do Zagreba, a često i do Ljubljane i Beča. Radi se o 

međunarodnom spektaklu-cirkusu na ledu.  

U Ledenoj dvorani se 3 dana održava kvalifikacijski turnir 4 reprezentacije u hokeju na ledu.  

Gospođa Lucija Hinić je bila zadovoljna dobivenim odgovorima na svoja vijećnička pitanja. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao da postavlja 2 pitanja pročelnici Upravnog odjela za financije i 

proračun, gospođi Silviji Mužek: 

1. Koliko službenika gradske uprave Vas je tužilo za mobing do sada? 

2. Objavili ste prijedlog rebalansa Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i Prijedlog 

proračuna Grada Siska za 2020. godinu. Ispisani su krivo bez stavki koje se, sukladno zakonu, 

moraju vidjeti. Jeste li to namjerno napravili ili ste samo šlampavi, da ne kažem nesposobni? 

 

Gospođa Silvija Mužek je na prvo pitanje odgovorila da nema tužbe za mobing, a na drugo 

pitanje je odgovorila da je sve po zakonu.  

 

Gospodin Darko Žak je zatražio odgovore u pisanom obliku. 

 

Gospodin Marijan Medved je postavio dva pitanja gradonačelnici: 

1. Imamo pješački pothodnik ispod željezničkog nadvožnjaka u Fistrovićevoj ulici koji je 

dosta derutan, u raspadu je. Planira li se tu nešto napraviti? Da li je nešto već u fazi priprema?  

2. Prisutni smo radovima na Lonjskoj ulici. Da li se svi radovi izvode po planu? Da li ima 

kakvih problema? Kada se planira završetak radova? Trebalo bi javnost upoznati o kojim se 

radovima radi jer dosta ljudi ne zna da se ti radovi izvode.  

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila kako je uočena višedesetljetna nebriga oko 

pješačkog pothodnika koja je dovela do toga da je on sada u nekim segmentima izvan 

standarda jer je rađen u 60-im i 70-im godinama prošlog stoljeća. Današnji standardi, što se 

tiče sigurnosti i materijala su sasvim drugačiji. Upravo s tim ciljem smo prije nekoliko 

mjeseci krenuli s izradom dokumentacije za pojačano održavanje i rekonstrukciju 

podvožnjaka. Dokumentacija je gotova, međutim, radi se o sredstvima većim od 1 milijun 

kuna pa je sanacija predviđena u fazama. U 2020. godini ćemo to realizirati sukladno 

mogućnostima i, naravno, sukladno fondovima koji će nam biti na raspolaganju.  

Lonjska ulica je jedno od gradilišta koja su u tijeku. Ta ulica je takva dugi niz godina i 

neshvatljivo je da je netko u 80-im godinama napravio dvije trećine ceste, a jednu trećinu 

ceste nije izgradio. U toj zadnjoj trećini nema nikakve infrastrukture, a u njoj se nalaze 

obiteljske kuće za koje su vlasnici uplatili komunalne doprinose, komunalne naknade i sva 

ostala davanja prema Gradu Sisku. Ti ljudi su 30-ak godina živjeli u blatu i makadamu, 200 

metara dalje od njih se nastavlja prometnica na kojoj smo dovršili izgradnju dječjeg vrtića. Mi 

sada ispravljamo tu dugogodišnju nepravdu.  

 

Gospodin Marijan Medved je rekao da je zadovoljan dobivenim odgovorima. 

 

Gospođa Željka Josić je rekla da se pred vijećnicima nalazi Prijedlog proračuna Grada Siska 

za 2020. godinu te smatra da je na pitanja najkompetentnija odgovarati gospođa Silvija 

Mužek.  

Veliki dio onoga što se planira Proračunom za 2020. godinu nije ostvariv. Reklo bi se da je taj 

Proračun pokriće za nekakvu megalomaniju i zaduživanje Grada. I sama pročelnica Silvija 

Mužek je, navodno, na sjednicama stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, potvrdila da su 

prihodi koji su planirani, planirani nerealno. Zašto onda to radite? Zašto dopuštate da Vas 

netko tjera na to? 



6 

 

 

Gospođa Silvija Mužek je objasnila da je Proračun planiran, odnosno planirani su projekti 

koji su planirani. U sljedećoj godini kada se krene u realizaciju Proračuna, kao što je već 

rečeno i na sjednici odbora, to je živo tijelo za koje izmjene i dopune radite tijekom godine. 

Znači, Proračun je planiran prema planovima koji trebaju ići. Dodatni efekt povećanja tog 

Proračuna su škole koje se nalaze unutar Proračuna za koje moramo prema uputi nadležnog 

ministarstva staviti 56 milijuna kuna. Znači da je Proračun na 270 i nešto milijuna kuna. 

Jednako tako kao što danas ide i rebalans Proračuna za 2019. godinu. Dalje ćemo vidjeti 

kakvo će biti izvršenje Proračuna. 

 

Gospođa Željka Josić je rekla da je pročelnica odgovarala o plaćama zaposlenih u školama, ali 

pitanje se nije odnosilo na to već na nešto sasvim drugo. Rekla je da je proračun „napuhan“. 

Navedeni  su prihodi kojima se prikrivaju megalomanski rashodi, a gradonačelnica je izjavila 

da imamo više novca no što ga možemo potrošiti.  

Vijećnica je rekla kako nije zadovoljna dobivenim odgovorima, ali da ne traži pisane 

odgovore na svoja pitanja.  

 

Gospodin Predrag Sekulić je podsjetio kako je na prijedlog Kluba vijećnika MOST-a 

nezavisnih lista ustrojen Ured za poduzetnike u Gradu Sisku. Koje su dosadašnje aktivnosti 

provedene? Je li napravljen ili je u planu Program za poticanje naših poduzetnika?  

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je naglasila da upravo na njihovu inicijativu je Grad Sisak 

unutar Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav ustrojio poseban Ured za 

poduzetnike. Ukazala se ta potreba ne samo što imamo jedinstveni program u Republici 

Hrvatskoj pod nazivom „Sisački poduzetnik“ i koji svim poduzetnicima nudi ono što im 

ostale institucije na tržištu ne nude, a to je jeftin novac s vrlo malo papirologije, a sve s ciljem 

kako bismo ne samo poticali gospodarstvo već i povećavali zapošljivost na području Grada 

Siska.  

„Sisački poduzetnik“ je i ove godine polučio veliki uspjeh i sva sredstva koja smo planirali su 

i iskorištena. Ured za poduzetnike je uspostavio odličnu suradnju sa svim ostalim koji se bave 

problematikom poduzetništva, a to je, prije svega PISAK, jedinstven projekt u Republici 

Hrvatskoj, Poduzetnički inkubator i koji je jedinstven po tome što je dijelom privatne 

inicijative, a dijelom sufinanciran gradskim sredstvima, resornog ministarstva i Europske 

unije. Nastavljamo sufinancirati boravak svih poduzetnika u PISKU od prijašnjih godina, a 

možemo najaviti da se Ured za poduzetnike ovih dana vrlo aktivno bavi organizacijom jednog 

inventa u mjesecu prosincu gdje u prostoru PISKA očekujemo okupiti ne sve sisačke 

poduzetnike već i sve ostale institucije s kojima surađujemo na području unapređenja 

gospodarstva: škola, fakulteta, banaka, Zavoda za zapošljavanje i svih ostalih koji mogu 

pomoći ukloniti sve prepreke s kojima se naši poduzetnici susreću. Radimo i Dan otvorenih 

vrata i predstavljamo sve subjekte koji se nalaze u Južnoj industrijskoj zoni, Industrijskoj 

zoni, Obrtničkoj zoni. 

Postavljamo nove orijentire budući da svi ne znaju koliko subjekata sudjeluje u Obrtničkoj 

zoni i u Južnoj industrijskoj zoni pa će biti lakše i onima izvan Siska, ali i Siščanima da vide 

kako je to, zapravo, živo tkivo i koji se to poduzetnici kojim projektima bave. 

Ured za poduzetnike broji troje službenika. Aplicirali su i za neka sredstva Fonda za 

energetsku učinkovitost u okviru Projekta „Sisak Solar City“. 

Naša namjera je da budemo servis, odnosno pomoć poduzetnicima s obzirom da svi kažu da 

svi koji dobivaju pomoć u Sisku, nigdje ne mogu dobiti kreditna sredstva, nigdje drugdje ne 

mogu dobiti toliku razinu sufinanciranja kamata i nigdje drugdje im papirologija nije do te 

mjere pojednostavljena da doista nemaju nikakve troškove i lutanja po institucijama i hodanja 
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od vrata do vrata. Sve to ne bi bilo moguće bez Proračuna koji je realan i koji je ostvariv i koji 

predlažemo sedmu godinu, sukladno svim mogućnostima iako nam Republika Hrvatska svake 

godine smanjuje sredstva kao jedinici lokalne samouprave i donosi „porezne reforme“ koje 

izbijaju novac iz džepa. Mi se ne damo i povlačimo dovoljno sredstava  iz Europske unije, iz 

donacija kako bismo mogli ostvariti sve projekte koje građani od nas to očekuju, a i obvezali 

smo se da ćemo to i ostvariti.  

 

Gospodin Predrag Sekulić je bio zadovoljan dobivenim odgovorom na svoje pitanje. 

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao kako postavlja pitanje pročelnici Silviji Mužek.  

Gradonačelnica je reklamirala aplikaciju u kojoj građani mogu mijenjati Proračun Grada 

Siska. U toj ste aplikaciji omogućili građanima da smanjuju ili povećavaju iznose za projekte 

za koje ste već potpisali ugovore, a niste dali da se mijenjaju neke stvari koje se isplaćuju iz 

Proračuna Grada Siska i za koje još nema ugovora.  

Pročelnice, zašto lažete ljude i ulijevate im lažnu nadu da mogu spriječiti bezumno trošenje 

novca na projekte koji Grad bacaju u dužničko ropstvo? 

 

Gospođa Silvija Mužek je objasnila da, što se tiče aplikacije „Moj proračun“, građanima je 

omogućeno da gledaju, daju svoje prijedloge tako da je na aplikaciji bilo 6799 posjetitelja i 

654 ispravaka po Proračunu, odnosno prijedloga. Na aplikaciji je bilo dopušteno ili dati 

prijedlog ili ga ne dati. Znači, nula ili koliko se predlaže. Nije bilo mogućnosti davanja 

prijedloga po pitanju EU sredstava. 

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao kako nije zadovoljan odgovorima jer je to ista teza: krediti, 

krediti, krediti. To je vaš stil. Nema odgovornosti. Ne dobivamo jasne odgovore. Sve je na 

kredit, za vlast, za ušminkavanje. Lažete građane jer oni mogu mijenjati izmjene u Proračunu, 

ali se ne mogu primijeniti jer je Proračun već ranije bio izrađen. To je varanje ljudi. Zašto ne 

pitate ljude što misle o vašim projektima i dizanju kredita za te projekte? 

Uzmimo za primjer nama bliske Petrinje koja podiže novce iz Europske unije da bi napravili 

dvoranu, a mi dižemo kredite.  

 

Gospodin Ivan Jurić je rekao kako će svoje pitanje uputiti gradonačelnici. Prije nekoliko dana, 

u medijima je objavljeno da ste potpisali pismo namjere s kineskim investitorima. Možete li 

nam dati pobliže informacije o kakvim se investicijama radi?  

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je potvrdila da je u Zagrebu potpisano, u okviru jednog 

otvorenog susreta između kineskih i hrvatskih investitora koji je bio održan u organizaciji 

Hrvatske gospodarske komore, pismo namjere. Taj investitor je već mjesecima u Sisku i 

pregovara s Čeličanom s ABS-om o kupovini jedne njihove hale. Vjerujemo da će se 

pregovori uspješno okončati. Međutim, najveći dio njihove odluke o tome hoće li ići s 

investicijom od 80 milijuna eura u Sisku ovisi o HOPS-u i njihovim sposobnostima da im 

odgovore hoće li oni tu svoju tvornicu grafitnih elektroda graditi i imati dovoljno električne 

energije i da li će imati problem s naglim izmjenama niske ili visoke količine napona unutar 

mreže. 

Gradonačelnica je rekla kako je zajedno s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i 

nekadašnjim vodstvom Agencije za investicije i konkurentnost i predstavnicima kineskog 

investitora, prisustvovala sastanku na kojem su predstavnici HOPS-a rekli jedino da će 

razmotriti kineske zahtjeve i odgovoriti im u roku od nekoliko tjedana. Poznato je da su dva 

mjeseca čekali na neke odgovore.  
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Također, gradonačelnica je rekla da je njezin apel na sastancima s investitorima da jedinica 

lokalne samouprave može do određene razine jamčiti neke stvari, ali se mora uključiti HOPS, 

država, resorno ministarstvo i Hrvatska gospodarska komora kako bismo i mi mogli, kada 

čekamo tri mjeseca da nam HEP napravi neki priključak na novom objektu Dječjeg vrtića 

Sunce koji je napravljen donacijom Vlade SAD-e, da taj tretman od tri mjeseca, da čekate 

običan papir, da kroz to ne prolaze strani investitori. Jako je teško ljudima objasniti da 

gradonačelnica na to ne može utjecati jer je vani normalno da čelnici županija, gradova, 

pokrajina i sl., imaju i na to utjecaj, a u Hrvatskoj nemaju. Dakle, mi smo u istom statusu kao 

i ostali gradovi, ali investitor koji ima čvrstu namjeru investirati 80 milijuna eura, u fazama, 

kroz nekoliko godina, trebao bi imati drugačiji tretman i poseban tretman, a ne da prolazi kroz 

sve te birokratske zavrzlame kroz koje i mi kao obični građani prolazimo, ali nemamo drugog 

izbora pa trpimo ono što moramo. 

Nadamo se da će svi razgovori i pregovori proteći dobro jer smo mi, s naše strane, učinili sve 

što smo mogli u okviru naših ovlasti i čekamo da vidimo kakav je dogovor s HOPS-om, 

kakav je dogovor s ABS-om i hoće li doista biti sve onako kako smo mi potpisali u pismu 

namjere. Što se tiče priključaka energije i njihove dostupnosti, naše ruke su vezane što se 

pokazalo i kod prijašnjih investitora koji su došli i pregovarali oko investiranja u Industrijskoj 

zoni i, na kraju, odustali jer s HOPS-om nije bila uspostavljena kvalitetna komunikacija. 

Nadamo se da će ovdje biti nadvladani neki nadstranački interesi i činjenica da je 

gradonačelnica iz SDP-a, a ne iz HDZ-a te su to ipak neki viši interesi koji će nadjačati 

potrebu HDZ-a da stornira sve što dolazi u naš grad i sve dobre stvari pokušava uništiti.  

Dat ćemo sve od sebe da uklonimo sve prepreke. 

 

Za vrijeme odgovora gradonačelnice, predsjednica je dodijelila opomenu gospodinu Darjanu 

Vlahovu i gospođi Vesni Štengl pa vijećnica Vesna Štengl, s obzirom da je dobila drugu 

opomenu, nije mogla sudjelovati u raspravi i odlučivanju. 

 

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? 

 

Gospodin Nenad Vukušić je upitao koji se kapitalni projekti planiraju u 2020. godini, 

odnosno u projekcijama za 2021. i 2022. godinu? 

 

Gospodin Goran Grgurač je rekao kako smatra da se premalo govori o tome što se ulaže u 

naše odgojno-obrazovne institucije, u infrastrukturnom, ali i u odgojnom smislu. 
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Infrastruktura je velika, zahtijeva pomno promišljanje i planiranje da bismo ju održavali u 

stanju izvrsnosti i koje odgovara odgojno-obrazovnim potrebama 21. stoljeća.  

S ponosom se možemo pohvaliti da smo tu, možda, vodeći u Hrvatskoj po pitanju nekih 

standarda koje smo uspjeli postići u našim školama i predškolskim ustanovama. 

Obično svake godine imamo naglasak na neku školsku i predškolsku infrastrukturu. Neke 

akcije traju i više godina. 

Što se tiče školskih kuhinja, u ponedjeljak kreću radovi na završetku te vrste infrastrukture, 

konkretno u OŠ Budaševo uređujemo kuhinju kako bismo i tamo mogli pripremati tople 

obroke iako valja napomenuti da sve naše škole imaju tople obroke i da smo u OŠ Budaševo-

Topolovac-Gušće dopremali, kuhani, topli obrok u suradnji s OŠ „22. lipanj“.  

Grad Sisak je jedini Grad u Hrvatskoj koji je certificiran kao grad zdrave dječje prehrane u 

osnovnim školama. Taj certifikat smo dobili prije 6 mjeseci zahvaljujući ulaganju u školsku 

infrastrukturu. 

Sve škole su internetski povezane. 

Projekt koji želimo pokrenuti u našim školama odnosi se na energetsku učinkovitost. U 

energetsku učinkovitost ulažemo dugi niz godina. Dokaz tog ulaganja je i situacija prije 3 

godine kada smo od Fonda za energetsku učinkovitost mogli povlačiti sredstva samo za jednu 

školu, a to je osnovna škola Sela koju smo ove godine energetski obnovili, a ostale škole su 

obnavljane sredstvima Grada pa nismo mogli ni ući u taj Fond.  

Što se tiče 2020. godine, želimo još uložiti u kvalitetnu i energetski učinkovitu sanaciju škola 

ugradnjom LED rasvjete. Prije toga, moramo napraviti projekt za sve škole. Nastojat ćemo u 

prva dva mjeseca napraviti projektiranje kako bismo mogli pristupiti radovima. Za 9 osnovnih 

škola, procijenjena vrijednost radova je oko 4,5 milijuna kuna. Iz tog procesa izuzeta je OŠ 

Žabno koja već ima tu rasvjetu i OŠ Sela. Navedena sredstva ćemo dijelom koristiti iz 

decentraliziranih sredstava, a dijelom i iz Fonda koji bi se trebao otvoriti za energetsku 

učinkovitost za škole jer je to do sada bilo za proizvodne hale. Iz tog projekta smo izuzeli i 

OŠ Galdovu koja je dio velikog projekta, projekta desetljeća  infrastrukturnog projekta, a to je 

izgradnja odgojno-obrazovnog centra Galdovo. U sklopu tog projekta u Gradskoj četvrti 

Galdovo napokon želimo postići standard predškole i školske standarde. Trenutno smo u 

postupku izrade projektne dokumentacije za taj projekt čija je vrijednost 660 tisuća kuna. 

Izgledno je da ćemo taj projekt ostvariti kroz spomenuti ITU mehanizam.  

 

Gospodin Nenad Vukušić je rekao kako je vrlo zadovoljan odgovorom, ali gospodin Goran 

Grgurač nije stigao navesti sve ono što je planirano i u sportu, a ne samo u odgoju i 

obrazovanju. Vjerujemo da će se to ostvariti na zadovoljstvo naših građana, djece i roditelja. 

 

Gospodin Darjan Vlahov  je rekao da, s obzirom da će se odlučivati o Proračunu Grada Siska 

za 2020. godinu, će svoje pitanje postaviti pročelnici Silviji Mužek.  

Naime, 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 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? 
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Gospođa Ivana Cindrić je rekla će vijećnik dobiti odgovore na svoja pitanja pisanim putem do 

sljedeće sjednice Gradskog vijeća.  

 

Aktualni sat je završen u 12,05 sati. 

  

Utvrđuje se da za vrijeme trajanja aktualnog sata svoja vijećnička pitanja nisu stigli postaviti 

vijećnici Željko Đermanović i Dragica Krupljanin. 

 

Nakon završetka postavljanja pitanja za vrijeme aktualnog sata, sukladno članku 4. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Ivana Cindrić je obavijestila sve prisutne 

da su Predrag Sekulić i Ivana Cindrić s danom 28. listopadom 2019. godine napustili stranački 

mandat MOST-a nezavisnih lista i svoj rad u Gradskom vijeću nastavili kao nezavisni 

vijećnici. 

Također, od 28. listopada 2019. godine, djelovat će kroz Klub nezavisnih vijećnika koji čine 

navedeni vijećnici. 

 

Predsjednica je predložila sljedeći 

 
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. 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 i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 

2019. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 

mlade Grada Siska u 2019. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 

2019. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. 

godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
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i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 

u 2019. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

j) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Siska u 2019. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

5. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 

2021. – 2022. godine 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

c) Prijedlog programa održavanja komunalne  infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 

2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

h) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

i) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

j) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. 

godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

6. Prijedlog odluke o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Siska za razdoblje od 

2020. do 2024. godine,  

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček    

7. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Sisak Stari na upravljanje trgovačkom 

društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

8. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

9. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

10. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2020. 

godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček  

11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

12.  a) Prijedlog odluke o kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
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b) Prijedlog odluke o kupnji Poslovnog prostora I u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

14. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju stanova u najam, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora br. T4.4.2-

806/2015 o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu 

Grada Siska s Hrvatskim Telekomom d.d. Zagreb, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

16. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

17. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

18. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

19. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 

nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

20. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje od 

2013. do 2018. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

21. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za 

razdoblje od svibnja do listopada 2019. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

22. a) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika 

Općinskog suda u Sisku, 

Predlagatelj: Nenad Vukušić, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja 

b) Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za 

mladež Općinskog suda u Sisku. 

Predlagatelj: Nenad Vukušić, predsjednik Odbora za izbore i imenovanja 

 

Dnevni red je usvojen sa 14 glasova za i 8 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, 

gospođe Željke Josić, gospođe Tonke Jozić-Novinc, gospodina Maria Markića, gospođe 

Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka 

Žaka. 

 

Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Ivana Cindrić je dala 

na glasovanje izjašnjavanje o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na sjednici. 

 

Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno s 22 glasa za. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska usvojen je jednoglasno s 22 glasa za. 
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TOČKA 2. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Darjan 

Vlahov je podsjetio kako je slična pitanja postavio i na odboru. Dobio je obećanje da će 

odgovore dobiti do sjednice Vijeća, ali kako se to nije dogodilo, rekao je da ih mora ponoviti.  

U vezi s 5 ugovora o djelu koji su potpisani u navedenom razdoblju, vijećnik je rekao da mu 

se odgovori o kojim se to ugovorima radi, da mu se navedu sudski postupci čija je vrijednost 

spora preko 100 tisuća kuna, a zastupaju ih odvjetnici. Znači, koliko je tih sudskih sporova? 

Vijećnik je citirao i i sljedeće: U odjelu za poslove s javnošću i protokol, citat:“Svakodnevno 

se komunicira s građanima i novinarima putem e-mail adrese mediji@sisak.hr ili putem FB 

stranice Grada Siska te, u suradnji s ostalim upravnim odjelima odgovara na upite.“, završen 

citat.  

Jednako tako, u Izvješću piše: „U izvještajnom razdoblju organizirane su konferencije za 

novinare te obilasci terena i prijemi na kojima je sudjelovala gradonačelnica i njezini 

zamjenici.“ Gospodin Darjan Vlahov je zamolio i da se ovdje doda i rečenica: „I bježalo od 

novinara po potrebi.“ 

Nadalje, postavio je dva pitanja, ali pročelnica tada nije bila prisutna sjednici odbora, a iste 

nema ni na sjednici Vijeća pa se nada da će pitanja biti prenesena pročelnici. 

Za Interpretacijski centar arheološke baštine nije se provela javna nabava već pregovarački 

postupak, znači direktno s izvođačem. Zašto? 

Ova zgrada što je tek danas na sjednici Gradskog vijeća, na Trgu Ljudevita Posavskog 1, za tu 

zgradu za koju još uvijek nije donesena odluka da se kupi, netko je već naručio analizu 

konstrukcije. Znači, prije no što je uopće kupljena. Običaj je da kada kupite nabavljate 

dokumentaciju, a ne da vi unaprijed naručujete dokumentaciju. Što ako Gradsko vijeće odluči 

da se ta zgrada ne kupi? Je li to onda nenamjensko trošenje novaca ako ste naručili analizu 

nečega za što će se kasnije donijeti odluka da se neće kupiti. 

Ukoliko Gradsko vijeće danas donese odluku da se ta zgrada ne kupuje, jesu li onda potrošena 

sredstva nenamjenski, ako ste potrošili novce na nešto što se neće kupiti? 

Na kraju, vijećnik je rekao da je zamolio rezultate unutarnje revizije za ŠRC Ugostiteljstvo za 

2019. godinu. Obećano je da će biti dostavljeno do ove sjednice Gradskog vijeća, ali to nije 

dostavljeno.  

Vijećnik je zamolio predsjednika odbora da mu se dostave dokumenti koje je tražio jer se on 

uvijek pobrine da se dokumenti dostave. Ako ne prije, onda do sjednice odbora.  

 

Za riječ se javila vijećnica Vesna Štengl. Međutim, predsjednica Ivana Cindrić je podsjetila da 

je vijećnica dobila dvije opomene pa ne može sudjelovati u raspravi. 

 

Gospodin Darko Žak je zatražio da se o tome očituje Odbor za statutarno-pravna pitanja na 

svojoj sjednici koja bi se održala za vrijeme pauze ove sjednice Vijeća.  

 

Gospođa Ivana Cindrić je rekla kako nema potrebe da se odbor sastaje jer je sve sukladno 

poslovniku Gradskog vijeća Grada Siska. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao da, sukladno Poslovniku  Gradskog vijeća Grada Siska, 

član navedenog odbora može zatražiti održavanje sjednice Odbora.  

 

Gospodin Darko Žak je rekao kako je predsjednica rekla da je on vijećnik već dva mandata i 

već 12 puta čita izvješća o radu gradonačelnice. To mu je najdraža točka u dnevnim redovima 

sjednica Vijeća. Mislio je da će konačno moći glasati za, ali ne može.  
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Za vrijeme rasprave gospodina Darka Žaka, gospođa Ivana Cindrić je zakazala pauzu u 12,20 

sati. 

Pauza je završena u 12,34 sata. 

 

Predsjednica je utvrdila da je nakon pauze sjednici prisutno 22 vijećnika te se mogu donositi 

pravovaljane odluke.  

 

Prije no što je gospodin Darko Žak nastavio raspravljati, gospođa Ivana Cindrić je utvrdila da 

predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja može sazvati sjednicu tog Odbora, ali za 

nešto drugo, s obzirom da, sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Siska, predsjednik 

ima pravo davati opomene u slučaju vrijeđanja i ometanja vijećnika na sjednici Vijeća. 

Znamo da je to sukladno članku 72. Poslovnika. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao da smo konačno postali i planetarno poznati po lažima, 

izbjegavanjima istine o zaduživanju.  

Rekao je da bi glasao za izvješće, ali ono je falično, nedostatno.  

Nedostaje mnogo planiranja, zaduženja, nedopuštanje djeci da idu na led u Ledenu dvoranu 

koju će njihovi roditelji plaćati.  

Odnos s obrtnicima je legendaran. 

Odnos sa svim strukturama društva, gdje bi gradonačelnica trebala biti primjer je stvarno 

ogledni primjer. 

Na svim našim sjednicama Vijeća, što se tiče rada gradonačelnice, vijećnik je rekao kako se 

počeo okretati po vijećnici jer je mislio da tu sjedi Andrej Plenković, premijer Vlade 

Republike Hrvatske jer je tu pola odgovora koje vijećnici pitaju u vezi s djelokrugom rada 

gradonačelnice, zamjenika i pročelnika, ona odgovara Andrej Plenković.  

 

Gospodin Zvonko Marincelj je rekao da na početku odbacuje sve ovakve teške kvalifikacije 

kojima se generalno sve kvalificira kao negativno, a izvješće je vrlo konkretno.  

Izvješće o radu ocjenjuje kao kvalitetno i iscrpno.  

Izvješće daje naglasak na konkretne aktivnosti i rezultate rada ovog Grada i gradske uprave.  

Taksativno su nabrojane sve aktivnosti koje su provedene u razdoblju od siječnja do lipnja 

2019. godine.  

Također, ovo Izvješće ne odiše protokolarnim aktivnostima, nabrajanju nazočnosti i nekim 

ispraznim pričama već je sasvim konkretno i s te strane ga trebamo promatrati, a ne kroz 

prizmu negativnosti i negacije svega što je napravljeno pozitivno u ovom gradu.  

Vijećnik je rekao da bi izdvojio samo neke stvari. U ovom izvješću je naglašena briga za 

mlade. To nam je svima na prvome mjestu. To je izgradnja Dječjeg vrtića „Sunce. To je taj 

predškolski odgoj gdje treba napomenuti  da se kroz vrtiće zbrinjava 1285 djece kroz 57 

skupina. 

Tu je stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranja troškova prijevoza u iznosu 1,9 

milijuna kuna. To su značajna sredstva.  

Nadalje, tu su rezultati u sportu. Sisak je Europski grad sporta i moramo se ponositi sa svim 

aktivnostima koje su provedene u Gradu Sisku. Sisak na mapi sportskih aktivnosti Republike 

Hrvatske nikada nije bio tako visoko pozicioniran kao što je sada i to je sigurno rezultat s 

kojim se možemo pohvaliti i uvažiti kod usvajanja Izvješća o radu gradonačelnice.  

Kada govorimo o sportu, ne možemo zaobići brigu o mladima jer mladi u osnovnoškolskom 

obrazovanju su svi redom uključeni u sportske aktivnosti kao što je Škola klizanja, Škola 

plivanja i to je svijetli primjer rada s mladima.  

Tu su navedeni razvojni projekti. Između ostalog, tu je i Centar arheološke baštine Segestica 

Sisak, Ornitološki centar gdje je Ribički dom pred završnim radovima. 
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Dakle, to su sitnice, ali koje se slažu u mozaik poboljšanja kvalitete života svih građana.  

Vijećnik je predložio da se ovo Izvješće o radu gradonačelnice usvoji kao konstruktivno, u 

kojem su navedeni rezultati rada, a da to izvješće ne odiše protokolarnim ritualima, a što 

vidimo da je u našem okruženju stavljeno na prvo mjesto, a ne rezultati rada. 

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao kako bi se osvrnuo na ovaj svijetli primjer kako se radi s 

mladima i kako naša gradonačelnica ne diskriminira nikoga pa tako niti hokejaše Siscije.  

U dijelu aktivnosti u radu u sportu, napisali ste što ste sve učinili za sport pa ipak je Sisak 

Europski grad sporta. Niste nam jedino napisali za koga su ti programi i aktivnosti provedeni. 

Kojim će građanima biti dostupni na korištenje s obzirom da HK Siscia usprkos odlukama 

Sportske komisije i dvjema arbitražama Olimpijskog odbora do danas nije dopušten ulazak u 

Ledenu dvoranu. O tome kako gradonačelnica pogrdno naziva djecu i mlade sportaše, ovdje 

se ne može govoriti.  

Tih 10 milijuna utrošenih sredstava u sport nije novac koji ste izvadili iz svojeg džepa niti je 

Grad Sisak privatno vlasništvo gradonačelnice. To su sredstva svih nas građana. Nitko nema 

pravo bahatiti se na tuđi račun, a još manje odlučivati tko smije, a tko ne smije koristiti 

sportske prostore ili sudjelovati u aktivnostima. Da li se takva odlučivanja mogu 

okarakterizirati no diskriminacijom?  

Osobno smo i mi u puno navrata ovdje doživjeli diskriminaciju da kao vijećnici ne možemo 

dobiti odgovore na naša pitanja.  

Koliko znamo, HK Siscija mora na led u roku od 15 dana, a odgovorna osoba je dobila 17 

tisuća kuna kazne zbog ne puštanja navedenih na led, unatoč odlukama arbitražnog suda i 

inspekcijama.  

Dakle, ovo je neviđeni i neshvaćeni skandal, bahaćenje i sramota.  

Sva izlaganja i ponos na postignuća u sportu je prikrivanje svoje vlastite sramote. Sve je to za 

politički podobne, ali ne i za sve građane.  

Kada se čita o održavanju komunalne infrastrukture, nešto više je od 2,5 milijuna kuna za 

održavanje čistoće javnih površina ili 2,8 milijuna kuna za uređenje i održavanje javnih 

zelenih površina. Kuda su ti novci otišli kada nam nikada lošije nije bio uređen grad nego ove 

godine? Kako je odrađena košnja? Dakle, nikad lošije, a da ne govorimo o održavanju 

nerazvrstanih neasfaltiranih prometnica. Za krpanje cesta 651 tisuća kuna? Pa kolike prijave 

imamo od strane policije zbog toga što su ceste u lošem stanju. Zbog čega postoji selekcija 

koje će se ceste kada krpati?  

U ruralnim krajevima središta događanja su društveni domovi.  Kada vidimo što se dogodilo u 

ovoj perspektivi kada su društveni domovi pod ingerencijom Grada, imamo situaciju da neki 

društveni domovi, što i sama gradonačelnica navodi u ovom Izvješću, kao da ne žive svoj 

život. Kao da ih nitko više ne koristi. Imamo situaciju u društvenom domu u Odri, da taj 

društveni dom koriste ljudi koji dolaze iz Hrastelnice ili iz Budaševa. Upitani su kako to da 

dolaze koristiti društveni dom u Odri? Oni odgovaraju da ne mogu dobiti društvene domove 

kod njih. Potrebno je učiniti nešto s obnavljanjem tih domova. Potrebno je ulagati u njih. Za 

to je predviđena stavka od 235 tisuća kuna. To je premalo. Ali kada vidimo izvršenje s kojim 

se hvali gradonačelnica, da je potrošila samo 70 tisuća kuna, a navedeno je da čovjek poludi: 

za rad u 12 domova od kojih su 4 veća zahvata, uređenje unutrašnjeg dijela društvenog doma 

u Palanjku, ugradnja nove LED rasvjete u Društvenom domu „Eugen Kvaternik“, 

soboslikarski radovi u društvenom domu u Budaševu, izrada vodovodnog priključka 

društvenog doma u Madžarima i to je to.  

 

Sa 14 glasova za i 8 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, 

gospođe Tonke Jozić-Novinc, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka, donesen je 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 

2019. godine 
 

Prije rasprave i odlučivanja u točki 3. usvojenog dnevnoga reda sjednicu je u 12,50 sati 

napustila vijećnica Tonka Jozić-Novinc pa je u raspravi i odlučivanju sudjelovao 21 vijećnik. 

 

TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darko Žak je rekao 

kako su upozoravali i prije donošenja Proračuna Grada Siska za 2019. godinu da je Proračun 

„napuhan“, nerealan. 

Jednako tako iz toga ne može proisteći ništa dobro pa i samo izvršenje Proračuna je takvo 

kakvo je, to jest nikakvo. Proračun nije ni planiran realno pa ne može biti realno ni izvršenje 

nečega nerealno planiranog i biti u granicama normale.  

U dijelu izvršenja na stavci Pomoći iz državnog proračuna, temeljem prijenosa europskih 

sredstava, planirano je 60 milijuna kuna prihoda od EU. Plan je bio 31.814.465,00 kuna. 

Izvršenje u 2019. godini je 3.420.677,00 kuna. To je 10 % plana. Na rebalansu se to stavlja 

ponovno na 31.814.000,00 kuna. Smanjuje se za 11.246.096,00 kuna i predlaže na 

20.567.559,00 kuna. Da li će se tih 20 milijuna kuna uspjeti realizirati do kraja godine i koja 

se to sredstva konkretno očekuju i da li je tako mala realizacija rezultat gašenja Sisak 

projekata?  

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako je Proračun planiran na 285 milijuna kuna, a do sada 

ste 111 milijuna kuna potrošili. Gotovo svaka stavka rashoda i prihoda vam je nerealno 

planirana. Gotovo nigdje na prihodima nemate da ste uspjeli dosegnuti više od 50 %, a na 

gotovo svim ostalim stavkama niste ni blizu 50 %, a posebno na velikim stavkama. Znači, 

realno je za očekivati da se u drugih 6 mjeseci napuni Proračun 50 %. 

Na najvećoj stavci, na Općim prihodima i primicima, što pokazuje gospodarsku aktivnost, 

broj zaposlenih i tome slično, kao i na komunalnoj naknadi, planirano je 285 milijuna kuna, a 

vi ste realizirali 111 milijuna kuna.  

Na komunalnoj naknadi 71,5 milijuna kuna ste planirali, a realizirali ste 28 milijuna kuna. To 

je gotovo 40 %.  

Znači, opći prihodi, vijećnik je rekao kako se nada da će dobiti odgovor i za opće prihode, tko 

je kriv za to što je nerealno planirano? 

Tko je kriv za to što su nerealno planirani prihodi iz Europske unije. Valjda i za to postoji 

neki krivac? 

Kako ide pročelnice? Upitao je gospođu Silviju Mužek da li se u Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu navodi razdjel pa prihod pa aktivnost pa 

pozicija. Da li ide tako? Ali baš na jednom upravnom odjelu, a to je Upravni odjel za 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša-sve izvore ste pobrojali pa aktivnosti pa pozicije. Kako da 

se te pozicije povežu s izvorima? Kako vijećnik može znati s koje pozicije i s kojeg izvora ste 

sredstava potrošili? Ispisali ste loš materijal za sjednicu Vijeća. 

Vijećnik je podsjetio da je molio na sjednici odbora da se to promijeni i na stranice Grada 

Siska stavi novi materijal. Ovako je neispravno. I ništa. U čemu je problem? 

Na popisu Plana razvojnih programa, da li se pišu pozicije? Naravno da se pišu, a vama 

nekako izostanu i to baš na ključnim projektima. Valjda dokument možemo ispravno 

pripremiti. 
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Sa 14 glasova za i 7 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, 

gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina 

Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez suzdržanih glasova, donesen je 

  

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  

o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu 

 

U raspravi kod točke 4. usvojenog dnevnog reda sjednicu je privremeno napustio vijećnik 

Darko Žak pa je u raspravi i odlučivanju sudjelovalo 20 vijećnika. 

 

TOČKA 4. 

U raspravi kod ove točke dnevnog reda, sjednicu je privremeno napustio vijećnik Darko Žak 

pa je u odlučivanju sudjelovalo 20 vijećnika. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek,   

 

Gospodin Darjan Vlahov je upitao zašto se svim upravnim odjelima smanjuju sredstva ako 

ima novca za realizaciju projekata koje smo ovdje izglasali?  

 

a) Sa 14 glasova za, 6 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, 

gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana i gospodina 

Darjana Vlahova te bez suzdržanih glasova, donesene su 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Grada Siska za 2019. godine 

 

b) Sa 14 glasova za, 6 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, 

gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana i gospodina 

Darjana Vlahova te bez suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. 

godini 

 

c) Sa 14 glasova za, 6 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, 

gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana i gospodina 

Darjana Vlahova te bez suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Siska za 2019. godinu 

 

d) Jednoglasno s 20 glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini 

 

e) Sa 14 glasova za, 6 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, 

gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana i gospodina 

Darjana Vlahova te bez suzdržanih glasova, donesen je 
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PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 

2019. godini 

 

f) Sa 14 glasova za, 6 glasova protiv, gospodina Marka Jajčinovića, gospođe Željke Josić, 

gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana i gospodina 

Darjana Vlahova te bez suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini 

 

g) Jednoglasno s 20 glasova za, donesen je  

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini 

 

h) Jednoglasno s 20 glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu 

 

i) S 20 glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini 

 

j) Jednoglasno s 20 glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 

2019. godini 

 

TOČKA 5. 

Za vrijeme uvodnog obrazloženja i rasprave o Prijedlogu proračuna Grada Siska za 2020. 

godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2021.-2022. godine kao i o ostalim podtočkama, 

sjednicu su u 13,17 sati napustili vijećnici Marko Jajčinović i Mario Markić-privremeno pa je 

u raspravi sudjelovalo 18 vijećnika. 

 

Sjednicu je u 13,20 sati napustila vijećnica Željka Josić pa je u raspravi sudjelovalo 17 

vijećnika. 

 

Sjednici je u 13,21 sat pristupio vijećnik Darko Žak pa je u raspravi sudjelovalo 18 vijećnika. 

 

Sjednici je u 13,25 sati pristupio vijećnik Mario Markić pa je u raspravi i odlučivanju 

sudjelovalo 19 vijećnika. 

 

U uvodnom obrazloženju, gospođa Kristina Ikić Baniček je istaknula da je Proračun planiran 

u odgovornim i realnim okvirima. 
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I ove godine smo našim sugrađanima omogućili sudjelovanje u kreiranju najznačajnijeg 

financijskog dokumenta putem aplikacije „Moj gradski proračun“ te je svima na taj način 

Proračun bio javno dostupan. 

Gradonačelnica je zahvalila svim sugrađanima koji su se odazvali našem pozivu i uputili 

prijedloge koje stavke bi trebalo smanjiti, a koje povećati. Bilo je ukupno 6799 posjetitelja 

koji su ispunili 654 prijedloga, a ukupno je toj stranici, odnosno aplikaciji pristupilo 9299 

građana, a što je sve vidljivo kada kliknete na tu aplikaciju kao i sve analize i rezultati te javne 

rasprave. 

Temeljem prijedloga građana, gradonačelnica je rekla da će podnijeti amandman na Prijedlog 

proračuna za 2020. godinu u vezi s roditeljima-njegovateljima koji skrbe o djeci s najtežim 

invaliditetima i višestrukih oštećenja zdravlja pa će se roditeljima-njegovateljima u sljedećoj 

godini isplaćivati mjesečna naknada u iznosu od 600,00 kuna. 

 

Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sisak („Službeni glasnik Sisačko-

moslavačke županije“ br. 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), gradonačelnica je podnijela sljedeći amandman na 

Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu: 

 

Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo 

Glava 00401 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo 

Program 1010 Socijalna skrb i zdravstvo 

Aktivnost A100002 Socijalna skrb – gradski programi 

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R01390 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju uvećava 

se za 554.400,00 kn i sada iznosi 584.400,00 kn. 

Razdjel 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove 

Glava 00101 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove 

Program 1000 Redovna djelatnost  

Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti  

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R00017 Energija umanjuje se za 174.400,00 kn i sada iznosi 1.525.600,00 

kn. 

Razdjel 002 Upravni odjel za proračun i financije 

Glava 00201 Upravni odjel za proračun i financije 

Program 1001 Upravljanje financijama  

Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi 

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R00150 Naknada Poreznoj upravi umanjuje se za 100.000,00 kn i sada 

iznosi 600.000,00 kn. 

Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

Glava 00303 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

Program 1007 Energetska učinkovitost 

Kapitalni projekt K100001 Energetska učinkovitost 

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R00219  Projektna dokumentacija za projekte energetske učinkovitost 

umanjuje se za 50.000,00 kn i sada iznosi 50.000,00 kn. 

Razdjel 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo 

Glava 00406 Osnovna škola 

Program 1007 Podizanje obrazovnog standarda 

Aktivnost A100006 Izvannastavne aktivnosti  
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Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R00700-1 Ljetovanje i zimovanje učenika umanjuje se za 200.000,00 kn i 

sada iznosi 800.000,00 kn. 

Razdjel 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

Glava 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Program 1002 Zaštita okoliša i kulturne baštine 

Tekući projekt T100001 Zaštita okoliša 

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R01429 Program gospodarenja otpadom umanjuje se za 30.000,00 kn i 

sada iznosi 30.000,00 kn. 

 

Obrazloženje: 

Status roditelja njegovatelja/njegovatelj na području Grada Siska koristi 77 osoba prema 

podacima Centra za socijalnu skrb Sisak. Status roditelja njegovatelja/njegovatelj odobrava se 

samo u slučajevima najtežih vrsta invaliditeta i oštećenja zdravlja. Trenutna naknada koja 

iznosi 2.500,00 kn je daleko ispod minimalno zajamčenih prihoda za koju je i Vlada 

Republike Hrvatske izjavila da nije dostatna za osnovne životne potrebe i nije se mijenjala od 

2007. godine. Troškovi njege su izuzetno visoki, a status roditelja njegovatelja nije reguliran 

kao radni odnos zakonskim okvirima. Grad Sisak mjesečnom novčanom potporom u iznosu 

od 600,00 kuna želi pomoći ovoj izuzetno socijalno osjetljivoj skupni. Osiguravajući sredstva 

u Proračunu za 2020. godinu Grad Sisak po prvi puta omogućuje korištenje novčane potpore 

roditelju njegovatelju/njegovatelj čime dokazuje visoku razinu socijalne osjetljivosti. 

 

Sukladno članku 45. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, amandman koji je podnesen u 

roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se ne odvojeno ne glasuje 

ako ga je podnio predlagatelj akta. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako se nada da će, sukladno zakonu, vijećnici do usvajanja 

Proračuna imati priliku vidjeti 654 prijedloga građana i rezultate tog javnog savjetovanja i 

očitovanje gradonačelnice kao predlagateljice Prijedloga proračuna za 2020. godinu. 

Nisu sporni projekti. Sporan je način na koji se ti projekti realiziraju. Točnije, sporna su 

sredstva pomoću kojih se ti projekti realiziraju. Kolege su vam jasno pokazale na primjeru 

drugih gradova. I sami ćete biti korisnici ITU mehanizma 2021. godine, ali vi sada, u ovome 

trenutku, jer se vama žuri, morate kroz kreditna sredstva, kroz opće prihode koji su 

„napuhani“ realizirati projekte za koje realno nema novaca.  

Izjava da se većina projekata financira iz EU fondova nije točna.  

Vijećnik je rekao kako podržava amandman gradonačelnice i nema nikakvih zamjerki. 

Što se tiče pogrešaka pa to je Proračun. Na jednoj stranici piše: Sportska dvorana Zeleni 

brijeg, 2021. godine, 11.087.000,00 kuna, a na drugoj stranici piše 9 milijuna kuna. Te dvije 

istine valjda ne egzistiraju u isto vrijeme? Ili je jedna brojka točna ili je druga brojka točna. 

Počeli smo s 15 milijuna kuna u Proračunu Grada Siska za 2019. godinu,  onda smo to 

rebalansirali na više. Sada za 2021. godinu se podiže za još više.  

Lijepo ste u Planu razvojnih programa napisali izvore, a onda za neke projekte preskočite 

izvore. Zašto? Mi ne smijemo znati iz kojih će se izvora financirati projekti? Dajte nam 

ispravan dokument! Ne može u 2021. godini biti malo 9, a malo 11 milijuna kuna. Valjda 

znate koliko košta dvorana koju ste ugovorili? 

Da li je problem postaviti na službene stranice Grada Siska ispravne dokumente? Možemo 

glasati o ispravnom dokumentu. Zašto neke stavke nisu popunjene? Vama to ništa ne smeta? 

Vama ne trebaju cijeli podaci, vi možete do pola? Nećete me valjda uvjeriti da vama ne 
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trebaju popunjeni podaci u tablicama? Negdje piše: „Izvor:“ i ostane prazno polje. To je u 

redu? Zašto mi ne možemo znati iz kojeg izvora se financira neki projekt?  

Potpisan je ugovor za izgradnju dvorane. Valjda znate koliko dvorana košta? Zašto ne smije 

pisati koliko dvorana košta? Zašto pišu dva različita iznosa? Za koji broj ćete vi danas glasati? 

Za koji broj točno glasamo? Za oboje pa ćemo glasati i za 9 milijuna i za 11 milijuna kuna. 

Plan razvojnih programa je dokument objedinjen s Proračunom. Ne može biti 11 i 9 milijuna 

kuna. Za koji iznos ćemo danas glasati? Hoćemo li se pojedinačno izjašnjavati kod glasanja 

tko je za 9 milijuna kuna, a tko je za 11 milijuna kuna? Kad vidimo koji će broj prikupiti 

većinu, onda će toliko koštati dvorana. Najlakše je utvrditi cijenu kada se dvorana izgradi.  

Netko je propisao da Gradsko vijeće donosi Proračun, a izvršna vlast taj Proračun realizira 

onako kako ga je Gradsko vijeće donijelo. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je utvrdila da će zakazati pauzu prije glasovanja o Proračunu Grada 

Siska za 2020. godinu kako bi se na stranice Grada Siska stavio ispravan dokument. 

 

Gospođa Silvija Mužek je objasnila da je Proračun ispravan, a 11 milijuna kuna je ispravna 

brojka. Plan razvojnih programa je nešto što sami pročelnici popunjavaju. Ostala je pogreška. 

Zakonski nije propisano što se tiče izvora. Znači svaki taj program koji je naveden, pod kojom 

je razinom, pod kojom je glavom, na što se odnosi, iz Proračuna se vidi koji su izvori. Tako 

da ta informacija na kojoj gospodin Darjan Vlahov inzistira nije bitna u Planu razvojnih 

programa jer se dade povezati u Proračunu. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao kako je ovo najlošiji Proračun do sada, „najnapuhaniji“, 

najneralističniji i dodatno zadužujući.  

Rekao je i da on podržava amandman gradonačelnice.  

 

Gospodin Franjo Šaban se osvrnuo na dio Proračuna koji gleda iz godine u godinu i brojke se 

ne mijenjaju. I prošle godine smo imali jednu veliku raspravu po pitanju socijalne skrbi. 

Sredstva na razini socijalne skrbi se opet umanjuju. Invalidi će dobiti 100 tisuća kuna manje, 

odnosno za aktivnosti udruga osoba s invaliditetom što nije u redu. 

S druge strane, pomoć za ogrjev će se smanjiti za 135 tisuća kuna, a mi u Proračunu za 2020. 

godinu opet stavljamo iste brojke. Zašto to ponavljamo ako se ne realizira? 

Imamo i da se uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene smanjuju za 200 tisuća kuna. Ako je 

to sve potrošeno prošle godine, mi smo sada u Rebalansu sve mijenjali, kako to da opet 

stavljamo iste iznose ako znamo da se neće realizirati? 

Također, jako zabrinjavajuće je smanjenje po pitanju troškova stanovanja. S 500 tisuća kuna 

to smanjujemo na 350 tisuća kuna.  To su ljudi koji su u najvećoj potrebi. Ti ljudi su korisnici 

zajamčene minimalne naknade.  

Problem je što se ne postavlja ograničenje za ljude koji imaju zajamčenu minimalnu naknadu. 

To je uvjet.  

Prilično brine i pučka kuhinja.  

Vijećnik je rekao da iz godine u godinu o tome govori i svaki put mu se kaže, a prošle godine 

zamjenik gradonačelnice je rekao da će se napraviti, da će se povećati.  

Znači, 160 tisuća kuna se izdvaja za pučku kuhinju. Koliko je to na godišnjoj razini po 

korisniku kojih je 220? To je manje od 2 kune dnevno po korisniku. To je premalo. Ako smo 

socijalno osjetljivi pa hajdemo onda to promijeniti. Hajdemo povećati taj iznos. Tu je 

potrebno raditi promjenu u politici Grada. Ako je takva politika Grada, onda je to zastrašujuće 

jer pučku kuhinju koristi daleko veći broj ljudi.  

 

Predsjednica je zakazala pauzu u 13,40 sati. Pauza je završena u 14,10 sati. 
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Nakon pauze predsjednica je utvrdila da je sjednici nazočno 19 vijećnika te se mogu donositi 

pravovaljane odluke.  

 

Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sisak („Službeni glasnik Sisačko-

moslavačke županije“ br. 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) gospodin Predrag Sekulić je podnio sljedeći 

amandman na Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu: 

 

Razdjel 002 Upravni odjel za proračun i financije 

Glava 00201 Upravni odjel za proračun i financije 

Program 1003 Višenamjenski razvojni projekti 

Tekući projekt T100001 Itu mehanizam  

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R00158-1 Strategija razvoja urbanog područja uvećava se za 80.000,00 kn 

i sada iznosi 300.000,00 kn. 

Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

Glava 00303 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

Program 1007 Energetska učinkovitost 

Kapitalni projekt K100001 Energetska učinkovitost 

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R00222 Provedba mjera energetske učinkovitosti uvećava se za 

200.000,00 kn i sada iznosi 600.000,00 kn. 

Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

Glava 00303 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

Program 1000 Redovna djelatnost 

Aktivnost A100004 Prometno i komunalno redarstvo 

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R00175 Korištenje sustava umanjuje se za 50.000,00 kn i sada iznosi 

150.000,00 kn. 

Razdjel 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

Glava 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Program 1001 Prostorno uređenje i prostorno planiranje 

Aktivnost A100001 Geodetske podloge i dokumentacija  

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R01425 Prometna dokumentacija umanjuje se za 30.000,00 kn i sada 

iznosi 120.000,00 kn. 

Razdjel 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

Glava 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Program 1002 Zaštita okoliša i kulturne baštine 

Tekući projekt T100001 Zaštita okoliša 

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 

Pozicija proračuna R01428 Tematski projekti i programi zaštite okoliša umanjuje se za 

50.000,00kn i sada iznosi 130.000,00 kn. 

Razdjel 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

Glava 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Program 1003 Višenamjenski razvojni projekti 

Kapitalni projekt K100001 Razvojni projekti  

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici 
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Pozicija proračuna R01432 Razvojni projekti umanjuje se za 150.000,00 kn i sada iznosi 

1.100.000,00 kn. 

 

 

 

Obrazloženje:  

1) Sufinanciranje projektne dokumentacije građanima kako bi se mogli prijaviti na 

natječaj Fonda za zaštitu okoliša za ugradnju solarnih panela na obiteljskim kućama i to na 

način:  

- da Grad raspiše javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za 

sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta za ugradnju foto-naponskog 

sustava za proizvodnju električne energije (tzv. Mikrosolara) na postojeće 

obiteljske kuće na području Grada Siska, za vlastitu potrošnju.  

- Cilj ovog javnog poziva bio bi da Grad Sisak temeljem svog javnog poziva prikupi 

iskaz interesa građana s namjerom da osigura mogućnost što većem broju svojih 

građana da izradi kvalitetnu tehničku dokumentaciju u svrhu prijave na Javni poziv 

Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti koji sufinancira ugradnju sunčanih 

elektrana na obiteljskim kućama. Preduvjet Fonda za sufinanciranje prijava vlasnika 

obiteljskih kuća (koje su naravno zakonite) je i glavni projekt kojeg je izradio ovlašteni 

inženjer elektrotehnike, a radi sigurnosti je obvezan i stručni nadzor nad radovima 

- Povećanje stavke (UO za gospodarstvo i komunalni sustav – Energetska učinkovitost) 

za 200.000,00 Kn (odnosno povećati sa 400.000,00 na 600.000,00 Kn) 

- Ovaj amandman je logičan korak - nastavak (dogradnja) na projekt Sisak Solar City 

koji smo uvrstili u proračun Grada za 2019. godinu u okviru kojeg su podnijete dvije 

prijave na natječaj Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Javni poziv za 

sufinanciranje projekata primjene koncepta pametnih gradova i općina – JOŠ UVIJEK 

NISU OBJAVLJENI REZULTATI NATJEČAJA):  

a) “Solar city Sisak i građani” koji uključuje uspostavu solarnog katastra za energetski 

ugrožene građane, solarnu elektranu do 3kW za energetski ugrožene građane, te 

solarni sustav na javnim površinama od značaja za Grad 

b) “Pametni grad Sisak – Akcijski plan i pilot projekt održivog gospodarenja 

energijom” koji uključuje izradu akcijskog plana gospodarenja energijom na 

području Grada te postavljanje solarnog sustava na javnoj površini 

Također, napravljena su i idejna rješenja za: potencijal fotonapona na javnim objektima 

Grada Siska koji su primjereni; idejno rješenje za ishođenje uvjeta priključenja 

fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju ŠRC-a Zibel, te idejno rješenje o 

mogućnostima uštede za Vodovod Sisak kroz solarizaciju (primjer je Grad Vrgorac) 

 

2) Povećati sredstva za ITU mehanizam (mislim da stavka od 220.000,00 Kn nije 

dovoljna) sa 220.000,00 na 300.000,00 Kn s obzirom da Gradu predstoji jako puno posla 

u sljedećoj godini, a kako bismo bili spremni pripremiti projekte za natječaje (od 

definiranja urbanog područja, izrade strategije razvoja urbanog područja, određivanja 

ciljeva i prioriteta) 

- Prema  prvim  nacrtima  nove  regulative  Europske  regionalne  i  kohezijske  politike  

objavljenim  u  svibnju  2018.,  u  narednom  programskom  razdoblju  2021.-2027., 

ITU mehanizam će dobiti još više na važnosti jer nacrti regulative sugeriraju povećanje 

izdvajanja za održivi urbani razvoj sa 5% na 6% od ukupne alokacije  Europskog  

fonda  za  regionalni  razvoj.  Umjesto  dosadašnjih  11  tematskih ciljeva, Europski 

fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond i Europski fond za 

pomorstvo i ribarstvo podupirati će 5 novih pojednostavljenih  ciljeva,  od  kojih  je  
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peti  cilj: Europa  bliža  građanima,  podupiranjem  strategija  vođenih na lokalnoj 

razini i održivog urbanog razvoja u cijeloj EU-u. 

- ITU mehanizam obuhvaća: 

•    rekonstrukciju i unaprjeđenje kulturne baštine u svrhu razvoja turizma 

•    revitalizaciju zapuštenih vojnih, industrijskih i drugih područja 

•    poboljšanje usluge javnog prijevoza  

•    obnovu sustava toplinarstva 

•    mjere zapošljavanja i samozapošljavanja  

•    mjere borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti  

•    poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama  

•    unaprjeđenje sustava obrazovanja za odrasle  

•    modernizaciju ponude strukovnog obrazovanja  

- Dugoročno gledano, svi projekti planirani kroz ITU mehanizam doprinijeti će 

gospodarskom  i  ekonomskom  razvoju  Republike  Hrvatske  i  unaprjeđenju  

kvalitete  života stanovništva, a naročito razvoju gradova koji se nalaze na teritoriju 

ITU urbanih područja koja su prihvatljiva za financiranje. 

- Nama je jako bitno da “Revitalizacija i stavljanje u funkciju Utvrde Stari Grad” 

bude jedan od glavnih razvojnih prioriteta Grada (po uzoru na projekte kulturno-

povijesne baštine u Šibeniku i stavljanje iste u funkciju turističko-kulturne ponude sa 

svim popratnim sadržajima) 
 

Gradonačelnica kao predlagateljica Prijedloga proračuna za 2020. godinu se suglasila s 

prethodnim amandmanom koji je podnio vijećnik Predrag Sekulić pa je amandman postao 

sastavnim dijelom Prijedloga proračuna Grada Siska za 2020. godinu. 

 

Sukladno članku 45. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, amandman koji je podnesen u 

roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje 

ako ga je podnio vijećnik i s njim se suglasio predlagatelj akta. 

 

Gospodin Ivan Jurić je rekao da Klub vijećnika SDP-a i nezavisnih vijećnika smatra da je 

Proračun Grada Siska za 2020. godinu predložen u realnim okvirima. Iz Prijedloga proračuna 

može se zaključiti da je Proračun socijalan i razvojan. 

Socijalan je jer se u njemu predviđaju sredstva za naknade i tekuće donacije građanima Siska: 

uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene, potpore obitelji za novorođeno dijete, stipendiranje 

studenata, sufinanciranje prijevoza studenata, nabava radnih bilježnica i mapa za učenike 

osnovnih škola, naknada za prijevoz učenika s posebnim potrebama. 

Tekuće donacije su za pomoć i njegu u kući za stare i nemoćne, za udruge osoba s 

invaliditetom, pomoć Gradskom društvu Crvenog križa i za ljetovanje i zimovanje učenika. 

Za to je iz Proračuna predviđeno oko milijun kuna.  

Bivša HDZ-ova vlast ukrala je ljetovanje i zimovanje našoj djeci pa smo se mi morali boriti 

da to vratimo nazad. 

Isto tako, Prijedlog proračuna za 2020. godinu je i razvojan.  

Kapitalna ulaganja u sklopu proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu oko 67 

milijuna kuna za kupnju zgrade na Trgu Ljudevita Posavskog 1, izgradnju vatrogasnog doma 

u Topolovcu, izgradnju prilazne ceste u Zvonimirovoj ulici, izgradnju multifunkcionalnog 

igrališta u Hrastelnici, uređenje parkirališta na Trgu hrvatskih branitelja, uređenje Šetališta 

Vladimira Nazora, izgradnju odgojno-obrazovnog kompleksa u Galdovu, izgradnju dvorane 

Zeleni brijeg, rekonstrukciju atletske staze, uređenje kuće Striegl, izgradnju tobogana na 

bazenskom kompleksu u Capragu, izgradnja Reciklažnog dvorišta Sisak Novi.  
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Prije nekoliko godina, vijećnik Darko Žak je komentirao Proračun da je „napuhan“, politički 

donesen, da nije razvojan i zatražio ostavku gradonačelnice. Nakon što su nabrojani svi ovi 

objekti, hoće li i sada zatražiti ostavku gradonačelnice na ovoliki broj projekata? 

Ulaganjem u nabrojane projekte vidljivo je da Grad Sisak u svom Proračunu jednako vodi 

brigu o kulturi, sportu, obrazovanju, ekologiji i komunalnoj infrastrukturi. 

Sredstva u Proračunu Grada Siska za 2020. godinu su realno prikazana i racionalno će se 

koristiti, a dovršetkom ovih navedenih kapitalnih investicija, vizura Grada Siska će se 

promijeniti. 

 

Gospodin Darko Žak se javio za riječ kako bi ispravio netočan navod rekavši da je nebulozna 

izjava da je HDZ pokrao djeci novce.  

Rekao je da je tražio ostavku gradonačelnice što bi zatražio svaki normalni građanin ovog 

grada. Ivan Jurić je jedan od ljudi koji je omogućio ovoj vlasti da zaduži ovaj Grad preko 100 

milijuna kuna i ima srama i obraza nekoga prozivati i govoriti da je Proračun razvojan, 

socijalan. Kakva socijala pa za sve se dižu krediti. Kakvo je izvršenje i punjenje Proračuna?  

 

a) Sa 14 glasova za, 5 glasova protiv, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez 

suzdržanih glasova, donesen je  

 

PRORAČUN GRADA SISKA ZA 2020. GODINU 

i projekcije Proračuna za razdoblje 2021.-2022. godine 

 

b) Sa 14 glasova za, 5 glasova protiv, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez 

suzdržanih glasova, donesena je 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu 

 

c) Sa 14 glasova za, 5 glasova protiv, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez 

suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini 

 

d) Sa 14 glasova za, 5 glasova protiv, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez 

suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 

2020. godinu 

 

e) Sa 18 glasova za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka te bez suzdržanih glasova, 

donesen je  

 

PROGRAM 

javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini 
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f) Sa 16 glasova za, 3 glasa protiv, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana i 

gospodina Darka Žaka te bez suzdržanih glasova, donesen je 

 

 

PROGRAM 

javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini 

 

g) Sa 14 glasova za, 4 glasa protiv, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana i gospodina Darka Žaka i jednim glasom suzdržanim, gospodina 

Darjana Vlahova donesen je  

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini 

 

h) S 15 glasova za, 3 glasa protiv, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana i 

gospodina Darka Žaka i jednim glasom suzdržanim, gospodina Maria Markića, donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu 

 

i) Sa 14 glasova za, 5 glasova protiv, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez 

suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgovu Grada Siska u 2020. godini 

 

j) Sa 14 glasova za, 5 glasova protiv, gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, 

gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez 

suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini 

 

k) Sa 16 glasova za, 3 glasa protiv, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana  i 

gospodina Darka Žaka te bez suzdržanih glasova, donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. godini 

 

TOČKA 6. 

U ovoj točki dnevnog reda sjednicu je u 14,30 sati napustio vijećnik Mario Markić pa je u 

raspravi i odlučivanju sudjelovalo 18 vijećnika. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, gospodin Željko 

Đermanović je pohvalio rad Savjeta mladih Grada Siska koji su izradili ovaj vrlo važan 

dokument koji je bitan za uključivanju mladih u aktivnu politiku za mlade, a pogotovo je 

važno što je Grad aplicirao na Europski fond Erasmus+ 
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Vrlo važno je uključiti što veći broj mladih ljudi u politike za mlade jer je na nacionalnom 

nivou vrlo loše za mlade koji sve više kreću na rad u inozemstvo, a upravo za takvu situaciju 

je kriv HDZ.  

Vijećnik je predložio da se podrži prijedlog.  

 

Jednoglasno s 18 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Siska za razdoblje od 2020. do 2024. 

godine 

 

TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, gospodin Darko Žak je 

rekao kako u prijedlogu odluke nije ništa sporno, ali ga zanima je li Reciklažno dvorište 

napravljeno, uređeno i opremljeno i da li posjeduje sve dozvole? 

 

Gospođa Maja Del Vechio je odgovorila da je Reciklažno dvorište izgrađeno, oprema je 

nabavljena, a nije još jedino proveden tehnički pregled, ali za upis u očevidnik potrebna je 

uporabna dozvola i ova Odluka. Dakle, prije no što podnesemo zahtjev ministarstvu za upis u 

reciklažni očevidnik, moramo obaviti tehnički pregled.  

 

Nakon rasprave, jednoglasno s 18 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o davanju reciklažnog dvorišta Sisak Stari na upravljanje trgovačkom društvu 

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o 

 

TOČKA 8. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 18 glasova 

za, donesen je 

 

PROGRAM 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu 

 

TOČKA 9. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 18 glasova 

za, donesen je 

 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 

 

TOČKA 10. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 18 

glasova za, donesen je 

 

PLAN 

upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2020. godinu 
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TOČKA 11. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 18 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska 

 

TOČKA 12. 

a) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek i gospođe Gordane 

Karapandža Prica, gospodin Darjan Vlahov je rekao da podržava ideju da se riješi pitanje 

Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak jer Knjižnica sada radi u neadekvatnom 

prostoru i taj problem je već odavno trebalo riješiti jer Knjižnica zaslužuje bolji prostor. 

Naravno, kod nas uvijek zapne problem realizacije.  

Kad ima novca više no što se može potrošiti, zašto ne počnete odmah otplaćivati u kvartalnim 

ratama već čekate 2022. godinu da se to tek tada počne realizirati? 

Koliko je elaboratom utvrđena vrijednost objekta? Što je Procjembenim elaboratom 

procijenjeno što sve na tom objektu treba učiniti? Radi li se o promjeni krovišta, promjeni 

stolarije, fasade, sustava grijanja i tome slično te jesu li ti novci predviđeni Proračunom? Jesu 

li novci u Proračunu dovoljni za sve to što se treba učiniti? 

Jeste li za ovaj projekt napravili vrednovanje sukladno pravilniku koji ste sami donijeli prije 

no što ste krenuli u ovaj zahvat?  

Gospođa Gordana Karapandža Prica je objasnila da je tržišna cijena veća od kupoprodajne 

cijene i ova cijena je rezultat dobre poslovne suradnje između Grada Siska i OTP banke. 

Što se tiče pitanja jesu li osigurana sredstva za uređenje objekta, osigurana su sredstva u 

Proračunu za sljedeću godinu u iznosu od 2 milijuna kuna na poziciji Ulaganje u ostale 

objekte u vlasništvu Grada Siska. 

Na ostale odgovore vijećnik može dobiti odgovore uvidom u dokumentaciju, rekla je gospođa 

Gordana Karapandža Prica.  

 

a) Sa 14 glasova za i 4 glasa protiv, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, 

gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez suzdržanih glasova, donesena je 

 

ODLUKA  

o kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu 

 

b) Sa 14 glasova za i 4 glasa protiv, gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, 

gospodina Darjana Vlahova i gospodina Darka Žaka te bez suzdržanih glasova, donesena je 

 

ODLUKA 

o kupnji Poslovnog prostora I u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1 

 

TOČKA 13. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica jednoglasno s 18 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova 
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TOČKA 14.  

U ovoj točki dnevnog reda sjednicu je u 14,50 sati napustio vijećnik Darko Žak pa je u 

odlučivanju sudjelovalo 17 vijećnika. 

 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 17 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dopunama Odluke o davanju stanova u najam 

 

TOČKA 15. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 17 

glasova za, donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora br. T4.4.2-806/2015 o osnivanju 

prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Siska s 

Hrvatskim Telekomom d.d. Zagreb 

 

TOČKA 16. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 17 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2020. 

godinu 

 

TOČKA 17. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 17 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska 

 

TOČKA 18. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 17 

glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice 

Novska na području Grada Siska u 2020. godini 

 

TOČKA 19. 

U ovoj točki dnevnog reda sjednici je u 15,02 sata pristupio vijećnik Darko Žak pa je u 

odlučivanju sudjelovalo 18 vijećnika. 

 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Edin Safić 

je pohvalio ovogodišnje kreiranje Proračuna Grada Siska zato što su povećana sredstva za 

programski rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina. Sredstva za 

režijske troškove su dostatna, jedino ostaje problem za koji je vijećnik rekao da bi volio da se 
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riješi u sljedećem Proračunu ako je to moguće, a to su naknade predsjednika vijeća 

nacionalnih manjina, predstavnik nacionalne manjine i tajnik bi morali imati malo veću 

naknadu u odnosu na običnog vijećnika koji dolazi jednom u tri mjeseca na sjednicu. Ako ne 

predsjednik, onda da bar tajnik ima naknadu zbog rada u administraciji jer je 80,00 kuna 

stvarno malo za nekoga tko svoje vrijeme posvećuje tome. 

Nakon rasprave,  jednoglasno s 18 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u 

Gradu Sisku za 2020. godinu 

 

TOČKA 20. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, sa 17 glasova za i jednim 

glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka te bez protivnih glasova, donesen je  

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje od 2013. do 2018. godine 

 

TOČKA 21. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Ivana Zorka, gospodin Marijan Medved je 

rekao kako ovo Izvješće predstavlja pomak u odnosu na dosadašnji način rada. Međutim, 

promakla nam je i jedna sitnica koja, možda i nije sitnica: naši građani nisu dovoljno svjesni a 

mi kroz educiranje ili nekakve javne tribine, radio emisije, trebamo educirati građane o tome 

što se događa. Događa se to da su u zadnjih par mjeseci, kako smo postrožili uvjete 

zbrinjavanja otpada, da su ljudi u svojim pećima za centralna grijanja počeli spaljivati 

plastiku, najlon, kemijski otpad, lijekove, cipele i sav onaj otpad koji bi trebali staviti u 

najlonske vreće, oni ga zbrinjavaju kroz svoje dimnjake na obiteljskim kućama. Za 

pretpostaviti je da bi to moglo dobiti većeg maha. Potrebno je educirati građane i opomenuti 

kako se takve stvari ne bi događale.   

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako su pobrojane koje su sve informacije dostupne. Da 

postoje različita mjerenja. Da li vi te podatke dobivate pa ćemo ih i mi u Izvješću dobiti 

objedinjene ili ste samo kao Povjerenstvo utvrdili da ta mjerenja postoje? 

 

Gospodin Ivan Zorko je rekao da to obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je upitao da li nije ideja da Povjerenstvo, nakon 6 mjeseci, 

prezentira te podatke?  

 

Nakon rasprave, sa 14 glasova za, 3 glasa protiv, gospođe Romane Skender, gospodina Franje 

Šabana i gospodina Darka Žak i jednim glasom suzdržanim, gospodina Darjana Vlahova, 

donesen je 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od svibnja do listopada 

2019. godine 

 

TOČKA 22. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja predsjednika Odbora za izbore i imenovanja, 

gospodina Nenada Vukušića, 



31 

 

 

a) Jednoglasno s 18 glasova za, donesen je  

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u 

Sisku 

 

b) Jednoglasno s 18 glasova za, donesen je  

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež 

Općinskog suda u Sisku 

 

 

 

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 15,25 sati. 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                              PROČELNICA                               PREDSJEDNICA                                                        

 

 

 Silvio Baljak                       Gordana Karapandža Prica                       Ivana Cindrić 

 

 
 


