ZAPISNIK
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 20. veljače 2020. godine u Gradskoj
vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 10,06 sati.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Željko Đermanović-prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, 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, Darjan Vlahov, Vlatka Vukelić, Nenad Vukušić i Darko Žak.
Odsutni vijećnici: Ivana Cindrić-predsjednica Gradskog vijeća, Marko Jajčinović, Franjo
Šaban, Jure Šipuš i Vesna Štengl-članovi Gradskog vijeća.
Svoju odsutnost su opravdali vijećnici Ivana Cindrić, Franjo Šaban i Jure Šipuš.
Ostali nazočni sjednici: Kristina Ikić Baniček-gradonačelnica, Marko Krička i Ivica Rendulićzamjenici gradonačelnice, Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne,
imovinsko pravne i opće poslove, Goran Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje,
kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Maja Del Vechio-privremena pročelnica Upravnog
odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i
financije, Donat Rogić-službenik u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće
poslove, Igor Rađenović-direktor trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o., Goran Grošdirektor trgovačkog društva Komunalac 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., Miroslav Golub-zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, Dubravka
Šurlan-ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Tihana Kokanovićravnateljica 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 Majstorović-v.d. ravnateljica Doma kulture „Kristalna
kocka vedrine“, Josip Mrgan-ravnatelj Športsko rekreacijskog centra Sisak, Ljubica Ivšićravnateljica ŠRC-a „Ugostiteljstvo“, Zdenko Plevančić-novinar Mreže TV, Iva Mušec
Posilović-novinarka Radio Siska, Zdravko Strižić-novinar HINA-e, Nikola Čutuk-novinar
Večernjeg lista, Mate Piškor-novinar Jutarnjeg lista, Željko Maljevac-novinar Novog sisačkog
tjednika i Rajko Delić-ostali nazočni građanin.
Sjednicom je predsjedavao prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, gospodin Željko
Đermanović koji je utvrdio da je sjednici nazočno 20 vijećnika te se mogu donositi
pravovaljane odluke.
Aktualni sat je počeo u 10,07 sati.
Utvrđuje se da na prošloj sjednici Vijeća vijećnička pitanja za vrijeme aktualnog sata nisu
stigli postaviti vijećnici Dragica Krupljanin i Željko Đermanović te mogu pitanja postavljati
prvi. Međutim, utvrđuje se da odustaju od postavljanja svojih vijećničkih pitanja.
Gospodin Ivica Grgurić je rekao da postavlja dva pitanja gradonačelnici:
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1. Prvo pitanje se odnosi na raspodjelu sredstava koja su doznačena iz Državnog proračuna za
elementarnu nepogodu u visini od 35.509,19 kuna, a koja su raspodijeljena na 10 oštećenika
čiji ukupan iznos štete iznosi 994.873,00 kune.
Zašto sljedećih 38 oštećenika nije obuhvaćeno i zašto je to tako?
2. Drugo pitanje se odnosi na kompostanu u našem susjedstvu koja je barem 5 puta opasnija
za okoliš nego spalionica. Radi se o kompostani uz državnu cestu D-36 u naselju Stružac i
ljudi se pitaju, s obzirom da je to kompostana na otvorenom prostoru gdje pada velika
količina oborinskih voda i gdje ima plastike, čuli smo da razgradnja mikro plastike ostaje u
tlu, ljudi se pitaju hoće li moći otići pecati na rijeku Lonju? Da li je to sve u skladu sa
Zakonom? Postoje li kakva saznanja o tome? Hoće li tlo biti zagađeno?
Gospođa Kristina Ikić Baniček se složila da su iznosi koje je državno povjerenstvo odredilo
doista sramotni. Na žalost, procedura je vrlo koncizno propisana zakonom kada se radi o
elementarnoj nepogodi, a prošle godine je bila i suša i prekomjerne padaline koji su imali
elemente elementarne nepogode.
Procedura je bila sljedeća: Grad Sisak je uputio zahtjev prema Sisačko-moslavačkoj županiji
za proglašenje elementarne nepogode. Nakon samo 2 mjeseca smo dobili odgovor da postoje
elementi za proglašenje elementarne nepogode. Zatim je ovlašteni poljoprivredni vještak
došao procijeniti svu štetu. Uloga Grada Siska je bila isključivo da pošalje poziv svim ljudima
da se prijave za štetu bilo da se radi o oštećenjima krovova, voćnjaka ili pčelinjaka. Uredno
smo to popisali i predali ovlaštenom vještaku koji je zatim obišao teren. Potom se to sve
vratilo državnom povjerenstvu koje je zaključilo da od 900 i nešto tisuća kuna je, po njima,
opravdano 35 tisuća kuna i zatim su nam dostavili odluku na koji način da raspodijelimo ta
sredstva. Taj dokument donosi Gradsko vijeće, a cifre su smiješne tako da bi bilo bolje da
ljudima nismo ništa isplatili nego im se izrugivati s iznosima. Grad Sisak je napravio ono što
je mogao napraviti.
Što se tiče drugog pitanja, uputit ćemo ga u Sisačko-moslavačku županiju i Povjerenstvu za
zaštitu okoliša Grada Siska kako bi članovi tog povjerenstva, možda, kontaktirali nadležne
inspekcije, ako postoji ugroza za tlo i vodu na području Grada Siska.
Vijećnik je izrazio zadovoljstvo dobivenim odgovorima na vijećnička pitanja.
Gospodin Darko Žak je upitao gradonačelnicu kakva saznanja ima o požaru koji se dogodio u
halama Remondis Medisona Sisak? To je u centru grada, a ne u Popovači. Koja misija štetnih
plinova je ispuštena u zrak? Je li Povjerenstvo Grada Siska podnijelo gradonačelnici izvješće
u vezi s tim?
Koju ste do sada dokumentaciju izdali tvrtki Rijeka Tank koja namjerava raditi u Novom
Pračnu?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila kako imamo vrlo brzu službu 112 pa ju Državna
uprava za zaštitu i spašavanje izvještava kada se dogodi neka nesreća.
Rekla je da je jučer od gospodina Prpića primila jedan poziv koji je bio vezan isključivo za
protupožarni alarm koji se aktivirao u dječjem vrtiću u Capragu. Srećom, samo je alarm bio u
kvaru.
Što se tiče požara u hali Kemokopa, intervenirali su vatrogasci pa ćemo pitanje uputiti Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Siska kako bi nas izvijestili i o intervenciji i o njihovim
saznanjima o tome.
Vjerojatno bi gospodin Prpić iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje reagirao da se
dogodilo nešto ozbiljno kao što uvijek reagira.

2

Gospodin Darko Žak je zatražio pisane odgovore na svoja vijećnička pitanja.
Gospodin Predrag Sekulić je rekao kako je i on htio postaviti pitanje u vezi s požarom koje je
postavio gospodin Darko Žak.
Međutim, rekao je da ga interesiraju detalji o tome što nakon ovoga? Nije vjerojatno da je
povjerenstvo dežurno pa se sastalo u noći kako bi provjerilo što se dogodilo. Zbog toga
postoje inspekcije.
Vijećnik je upitao gradonačelnicu je li gradonačelnica zatražila i dobila izvješće. Znamo li
uzrok požara i što je gorjelo? Je li koji put do sada angažirana inspekcija kako bi se provjerila
zakonitost rada kompanija koje se nalaze unutar bivšeg Herbosa i uopće sigurnost zaštite
okoliša i uopće protupožarne mjere? Imamo li kakve instrumente preko Inspekcije za zaštitu
okoliša, odnosno Državnog inspektorata kojima bismo provjerili onečišćenost zraka koja je
uzrokovana jučerašnjim požarom? Što nakon toga? Imamo li instrumente kojima bi se ovakvi
onečišćivači kaznili ili poduzele neke druge aktivnosti?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je pozvala sve koji do sada nisu pročitali zapisnike
Povjerenstva koje se vrijedno sastaje i doista puno radi, da ih pročitaju. Svi zapisnici su
dostupni na stranicama Grada Siska. Sve inspekcije koje je Povjerenstvo moglo zatražiti, sva
mjerenja u tlu, zraku, vodi, oko svih potencijalnih zagađivača na području Grada Siska, su
pokrenute.
Gradonačelnica je rekla da je mirna što se toga tiče jer su članovi povjerenstva savjesni ljudi
koji jako dobro rade svoj posao.
Bilo koje sumnje koje imamo ćemo nastaviti upućivati prema Sisačko-moslavačkoj županiji
koja izdaje dozvole za neopasni otpad i prema nadležnom ministarstvu koje izdaje dozvole za
opasni otpad.
Na temelju naših saznanja i saznanja naših građana, uvijek ćemo ići ćemo prema nadležnim
inspekcijama. Grad Sisak je jedan od rijetkih gradova koji je tu napravio maksimum jer
imamo članove povjerenstva koji se time bave i kojima je bitno da kroz zapisnike o svojem
radu izvijeste zainteresiranu javnost.
Vijećnik Predrag Sekulić je izrazio zadovoljstvo dobivenim odgovorima na svoja vijećnička
pitanja.
Gospođa Vlatka Vukelić je istaknula, da bi se najprije referirala na dopis koji je primila od
Samostalnog sektora za upravnu inspekciju Ministarstva uprave gdje je decidirano navedeno
kako je nastavno na njezinu predstavku koja se, između ostaloga, odnosila i na imenovanja
privremenih pročelnika upravnih tijela Grada Siska, utvrđene su određene mjere, a
zapisnikom je, između ostaloga, izrečena mjera, odnosno naređeno je gradonačelnici Grada
Siska da donese Pravilnik o unutarnjem redu Grada Siska usklađen s odredbama Zakona o
lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, Zakona o službenicima itd. pa, s obzirom da je ta
procedura privedena kraju, čestitala je da se konačno počelo raditi po zakonu u Gradu Sisku.
Vijećnica je postavila pitanje koje se odnosi na objekt novog dječjeg vrtića na Brzaju.
Najavljeno je da će biti u funkciji od školske godine 2019./2020. Što je sada s tom
procedurom? Zašto taj novi objekt čija je izgradnja potpomognuta od strane Američke vojske,
zašto nije stavljen u funkciju, a najavljen je da bi trebao biti gotov?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je zahvalila vijećnici što je kroz pritužbu inspekciji još jednom
dokazano da Grad Sisak cijelo vrijemo radi po zakonu i da možemo biti uzor ostalim
jedinicama lokalne samouprave, a tako i regionalne.
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Vrtić je jedan krasan projekt gdje smo, zahvaljujući odličnoj suradnji s Veleposlanstvom
SAD-a, uspjeli dobiti nešto što mnoge jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj ne dobiju, a
to su izdašna financijska sredstva. Na žalost, nismo mogli utjecati na odabir izvođača i
projektanta, stoga zbog nekih kašnjenja u izvođenju radova, prvenstveno krivnjom izvođača,
vrtić nije otvoren onda kada smo mi to htjeli, odnosno prije Nove godine. Ali, vrtić će sigurno
biti otvoren u prvom kvartalu ove godine. Sigurno ćemo mu se veseliti bilo to u ožujku,
travnju. Jako dugo čekamo na taj vrtić. Gradske službe su godinama ignorirale činjenicu da
80-ero djece boravi u vrtiću koji je zapravo adaptirani stan i u potpuno neadekvatnim
uvjetima. Nismo se više mogli oglušivati na takve uvjete i zahvaljujući odličnoj suradnji s
Vladom SAD-a i njihovim Veleposlanstvom, nadamo se da ćemo vas ove godine moći
pozvati na otvaranje još jednog vrtića. Trećeg vrtića u mom mandatu.
Vijećnica Vlatka Vukelić je rekla kako bi voljela da budemo precizni. Dakle, nije razlog
neotvaranja objekta neizvršavanje određenih financijskih obveza od strane Grada Siska već je
krivnja na izvođačima.
Gospođa Lucija Hinić je rekla da vidimo kako građani grada Siska, posebno oni koji su
zaposleni i koji plaćaju porez na dohodak iz plaće, financiraju lagodan život uhljebima iz
HDZ-a nečim što se naziva Razvojna agencija SIMORA.
Državna revizija je ustanovila da je iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018.
godinu, 3,5 milijuna kuna otišlo na plaće HDZ-ovaca u SIMORI.
Siščani su iz svog džepa platili barem trećinu tog iznosa.
Je li SIMORA koju vodi gospodin Žinić i njegovi dečki iz Novske razvila barem jedan projekt
koji bi bio dobar za grad Sisak i njegove građane? Kako se troše novci sisačkih poreznih
obveznika?
Vijećnica je potvrdila da razumije da se radi o Sisačko-moslavačkoj županiji, ali Županija ima
utjecaj na grad Sisak.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da, što se tiče SIMORE, dakle Razvojne agencije
Sisačko-moslavačke županije, a Grad Sisak je još uvijek teritorijalno u Sisačko-moslavačkoj
županiji, dakako da bi nas se trebalo ticati što razvojna agencija koja je nadležna i za grad
Sisak, radi, nemamo kao Siščanke i Siščani nikakvih saznanja o bilo kakvom projektu koji je
ostvaren na području Grada Siska.
Gradonačelnica je rekla da ima saznanja da ih ima toliko da sjede po hodnicima i
konferencijskim salama i da nisu uspjeli, što je vidljivo iz revizijskog izvješća, zaraditi za
svoje plaće. Jedini projekt financiran sredstvima Europske unije čiji efekt će Siščani osjetiti je
izgradnja središnjeg paviljona za što su sredstva bila osigurana iz državnog proračuna.
Međutim, onda je HDZ-ova Vlada odlučila ta sredstva preraspodijeliti na neke druge županije
koje su njima politički puno važnije i tu je Sisačko-moslavačke županija „stisnula zube“ i
odlučila se oduprijeti HDZ-ovoj hegemoniji podizanjem kredita od 40 milijuna kuna kako bi
premostila i nadoknadila ta sredstva koja im je HDZ-ova Vlada uzela i preraspodijelila
drugim županijama. Izgradnja središnjeg paviljona je nešto što će sve Siščanke i Siščani
osjetiti.
Što se tiče SIMORE, kao i mnogim Siščanima, enigma je čime se oni zapravo bave. Mi u
Sisku još nismo uspjeli osjetiti te silne benefite.
Vijećnica Lucija Hinić je izrazila zadovoljstvo dobivenim odgovorom na svoje vijećničko
pitanje.
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Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako će svoje pitanje započeti citiranjem gradonačelnice
rekavši da moli prvog potpredsjednika Gradskog vijeća da zaštiti dignitet svih gradskih
vijećnika na ovoj sjednici.
Rekao je da već 3 godine pokušava zaštititi dignitet sebe kao gradskog vijećnika moleći na
svakoj sjednici Odbora za obrazovanje, kulturu,sport i socijalnu politiku da mu se dostave
neki dokumenti koje, sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Siska i Statutu Grada Siska
ima pravo dobiti. Na predzadnjoj sjednici navedenog Odbora, dakle 11. sjednici Odbora
održanoj 19. studenog 2019. godine, zatražio je nekoliko dokumenata i odgovoreno je
sljedeće:
„Odgovorila je da će podatak biti pripremljen za sljedeću sjednicu Vijeća.
Odgovorila je da će podatak biti pripremljen za sljedeću sjednicu Vijeća.
Odgovorila je da će podatak biti pripremljen za sljedeću sjednicu Vijeća.
Odgovorila je da će podatak biti pripremljen za sljedeću sjednicu Vijeća.
Odgovorila je da će podatak biti pripremljen za sljedeću sjednicu Vijeća.“
Vijećnik je rekao da ga zanima koliko će još sjednica Vijeća proći prije no što dobije
odgovore na svoja pitanja te je konkretno pitao gradonačelnicu što je sporno u tome da
gradski vijećnici dobiju na uvid u dokumente koje su molili?
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da vijećnik nije precizirao svoje pitanje, doista nije
jasno o kakvim dokumentima se radi. Ponovila je da svi vijećnici imaju pravo uvida u sve
dokumente, sukladno Poslovniku i zakonu. Mnogi vijećnici to svoje pravo koriste, a neki i
čitaju materijale objavljene za sjednice Gradskog vijeća pa i iz njih dobivaju informacije, a
ostali koji ne mogu i koji ne mogu naći dokument na kojem piše baš ono što bi oni htjeli,
nema im pomoći.
Vijećnik Darjan Vlahov je zatražio pisani odgovor na svoje pitanje do sljedeće sjednice
Gradskog vijeća, a ako gradonačelnici nije jasno koji su to dokumenti, to su akti Grada i
Gradskog vijeća za koje se nada da ih gradonačelnica čita. U njima lijepo piše koje je
dokumente molio. Molio je sudske predmete čija je vrijednosti spora preko 100 tisuća kuna,
neodgovorene upite zaprimljene na e-mail adrese, koliko se potrošilo sredstava iz Proračuna
itd.
Rekao je da se nada da gradonačelnica čita dokumente koji se pripremaju za gradske vijećnike
pa da zna na što se to odnosi. Zamolio je pisani odgovor, a na nekoj sjednici Gradskog vijeća i
dokumente koje je tražio.
Vijećnica Goranka Arthofer je utvrdila kako Grad Sisak provodi vrlo uspješan projekt
subvencioniranja sisačkih poduzetnika. Da li Sisačko-moslavačka županija koja isto tako
subvencionira poduzetnike, prema svojim pravilima koja nisu jasna svima, na bilo koji način
je uključena u poticanje gospodarstva na području Grada Siska? Ako nije, zašto nije? Nije li u
pitanju diskriminacija Siščana u odnosu na ostale stanovnike Sisačko-moslavačke županije?
Građani grada Siska pune Proračun Sisačko-moslavačke županije u visini jedne trećine
Proračuna da bi Županija kupovala skupe automobile koje odmah i razbiju, dijele naš novac
svima osim Siščanima.
Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da ne želi govoriti o razbijenim automobilima i
načinom raspolaganja službenih vozila, ali je rekla da je ovo peta uspješna godina provedbe
Programa „Sisački poduzetnik/poduzetnica“ na području Grada Siska. To su i dalje
najjeftinija sredstva koja su na raspolaganju našim poduzetnicima. Ove godine smo napravili
male izmjene Programa u odnosu na prošlu godinu na način da smo povećali najniži iznos
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kredita na 80 tisuća kuna, najviši iznos je povećan na 5 milijuna kuna. Tražit ćemo u natječaju
da banke efektivnu kamatnu stopu snize na 4%, a do sada je bila 5%.
Gradonačelnica je rekla da ne zna zašto Županija petu godinu odbija subvencionirati sisačke
poduzetnike. Složila se s vijećnicom da je to gruba diskriminacija jer bi ljudi koji posluju na
području Grada Siska trebali imati ista prava od strane Županije kao i ljudi koji posluju u
drugim gradovima i općinama na području Sisačko-moslavačke županije.
Ove smo godine, kao i prethodne 4 godine dostavili upit Županiji i zamolili ih da se uključe u
subvencioniranje kroz Program „Sisački poduzetnik/poduzetnica“, ali nije bilo nikakvog
interesa od strane Sisačko-moslavačke županije. Mi nastavljamo s Programom s nadom da će
Županija ipak odlučiti prestati diskriminirati sisačke poduzetnike i uključiti se u
subvencioniranje.
Vijećnica je izrazila zadovoljstvo dobivenim odgovorom.
Gospodin Ivan Jurić je utvrdio kako smo prije nekoliko dana mogli čitati u medijima o
odličnom financijskom stanju naše Županije.
Da li gradonačelnica može odgovoriti, s obzirom na izvješće Državne revizije koja je otkrila
strašne dubioze Sisačko-moslavačke županije od preko 60 milijuna kuna manjka u 2018.
godini, a koji je prema dostupnim informacijama još i narastao te s obzirom da se ne plaćaju
obveze Općoj bolnici „Dr Ivo Pedišić“, hoće li se financijska propast Županije svaliti na teret
Grada Siska i građana grada Siska? Plaća li Županija obveze prema Gradu Sisku npr. za
održavanje cesta te plaća li Županija svoje obveze drugim korisnicima poput udruga i
ustanova Grada Siska?
Gospodin Marko Krička je objasnio da je prethodno postavljeno vijećničko pitanje prilično
široko.
Osim katastrofalnog Izvješća Državne revizije o poslovanju Sisačko-moslavačke županije,
valjda vijećnik koji zna čitati brojeve na sjednicama Gradskog vijeća, sada može pročitati
brojeve veće od 60 milijuna kuna u svojim papirima i neće morati puno puta pitati župana je li
točan broj 60 ili neki drugi točniji broj.
Pitanje koje se odnosi na financijske obveze prema udrugama, možemo se koncentrirati samo
na upravni odjel vijećnika Gradskog vijeća Grada Siska, a to je sport. Ne samo što nije
isplaćeno sportskim udrugama Grada Siska već i s područja Sisačko-moslavačke županije.
Naime, prema Uredbi o financiranju udruga, zabranjeno je financiranje dugova iz prethodnih
godina iz tekućeg financiranja u postojećoj godini. Tako imamo situacije da je Županija,
odnosno pročelnik proslijedio sredstva Županijskoj zajednici za sport iza 1. siječnja koja je te
novce proslijedila sportskim klubovima. S obzirom na redovni i korektni odnos Zajednice i
klubova u Sisku koji su naučili i znaju financijska pravila postavljena od strane države,
postavili su pitanje da li smiju trošiti te novce? Točno je navedeno: Uplata trećeg kvartala
2019. godine, a koja je uplaćena dvadeset i nekog siječnja što je, možda, pročelnik da bi
riješio problem sa sebe, računajući da to neće biti njegovo kazneno djelo već nekog drugog,
doveo u situaciju da danas klubovi u Sisku, njih 13 koji su dobili sredstva i još nisu dobili sva
sredstva, a ni ne mogu dobiti sva sredstva, dogodila se situacija da ćemo morati poslati upit
institucijama koje tumače zakon kao i sportskoj inspekciji, hoće li gospođa revno doći u
kontrolu kao što često dolazi u Sisak, ali očito na krivu adresu. Kriminalni problemi su negdje
drugdje.
Vijećnik je izrazio zadovoljstvo odgovorom koji je dobio na postavljeno pitanje.
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Vijećnik Ivan Mlinarić je rekao da pokreće inicijativu nastavno na upite rekreativaca i šetača
koji koriste nasip od Mosta Gromova do Kupališta Zibel.
Postoji li mogućnost osvjetljavanja nasipa od Mosta Gromova do Kupališta Zibel? Projekt je
postojao i nešto se govorilo o tome.
Gospođa Maja Del Vechio je objasnila da je Grad Sisak u prošloj godini pokrenuo proceduru
izrade projektne dokumentacije postavljanja javne rasvjete na potezu od Kupališta Zibel
prema Pogorelcu. Nakon dobivanja svih potrebnih suglasnosti, zatražena je građevinska
dozvola. Po primitku i pravomoćnosti građevinske dozvole, ove godine ćemo započeti s
postavljanjem rasvjete.
Vijećnik je izrazio zadovoljstvo dobivenim odgovorom na svoje vijećničko pitanje.
Prvi potpredsjednik Željko Đermanović je rekao da, nakon saznanja da se u našoj Županiji
unatoč financijskoj dubiozi, razbacuju sa službenim automobilima koji se koriste
protuzakonito, bez odgovarajućih naloga, možemo li saznati koliko Grad Sisak ima službenih
automobila, za što se koriste te kada je posljednji put kupljen automobil za potrebe Grada
Siska?
Gospodin Ivica Rendulić je odgovorio da Grad Sisak ima 5 vozila u svojem vlasništvu, a to je
Opel Corsa iz 2002. godine, Toyota Avensis iz 2007. godine, dva Suzukia Sx4 iz 2007.
godine i Fiat Sedici iz 2007. godine.
Odlukom gradonačelnice o korištenju službenih vozila iz 2014. godine, a koja je još uvijek na
snazi, službenici Grada Siska i dužnosnici Grada Siska koriste ta vozila.
Vozila se koriste i mogu se koristiti isključivo po dobivanju naloga za korištenje koji se
potpisuje od strane ovlaštene osobe, ispunjava se putni radni list gdje se vodi evidencija o
stanju kilometara, stanju goriva, o relaciji na kojoj se vozi.
Službenik zaposlen u Gradu Sisku vodi brigu o punjenju goriva, servisima, o registracijama, o
urednosti vozila i nemoguće je da netko koristi službeno vozilo Grada Siska prema svojoj
volji i bez prethodno navedenih dokumenata.
Prvi potpredsjednik je izrazio zadovoljstvo dobivenim odgovorom na svoje vijećničko pitanje.
Gospodin Dario Batnožić je rekao da postavlja pitanje vezano uz Opću bolnicu „Dr Ivo
Pedišić“ gdje je u tijeku izgradnja središnjeg paviljona. Plaćanja prema izvođačima radova
nisu u regulativi. S obzirom na takvu situaciju prijete ovrhe bolnici. Dali će radovi biti
izvršeni u predviđenim rokovima? Da li prijeti ovrha? Ukoliko dođe do ovrhe, koliko će to
utjecati na kvalitetu usluga Bolnice prema građanima?
Gradonačelnica je objasnila da Siščanke i Siščani izdvajaju najmanje 200 milijuna kuna
godišnje kroz svoja izdvajanja za zdravstvo i ta sredstva odlaze Županiji, a Županija rukovodi
sisačkom bolnicom. Ona je definitivno od interesa svih građana. Ne postoji druga bolnica za
nas Siščanke i Siščane.
Istina je da su oni polako došli, zahvaljujući kvalitetnom vođenju HDZ-a, što se tiče neplatiša
da vode pravnu bitku i spriječe blokadu onima koji im dostavljaju lijekove, gradonačelnica je
rekla kako je nju strah da će doći do situacije da, kada se više neće moći podmirivati plaćanje
lijekova i kada se neće moći isplaćivati plaće zdravstvenom osoblju, hranu za pacijente, za
higijenske potrepštine, imamo već sada tu novu situaciju, ona je takva da pored toliko
medicinskog osoblja, a tu nisu problem liječnici i medicinske sestre koji kvalitetno u bolnici
rade svoj posao, problem je horda uhljeba nemedicinskog osoblja koje zvijezde Reality Show7

a koje sjede u Upravi iz nepoznatih razloga i koji tko zna što rade i dok će nam HDZ umjesto
da obnovi Odjel pedijatrije koji je iz 1960 i neke godine, dok će se HDZ baviti izgradnjom
Kuće vina i Centra za svemirska istraživanja, a naša djeca leže u krevetićima iz 1960 i neke i
dok će HDZ uvjeravati ljude da je problem neadekvatne infrastrukture u bolnici problem
građana i dok će nas HDZ tjerati da skupljamo humanitarna sredstva za odjele u kojima se
liječe naša djeca, a u isto vrijeme mi 200 milijuna kuna godišnje izdvajamo za to zdravstvo,
neće biti nekih kvalitetnih pomaka.
Grad Sisak, Sisački vodovod i svi ostali koji su u sustavu da nam bolnica nešto mora platiti,
smo maksimalno iskoristili sve zakonske mogućnosti da im omogućimo plaćanje na rate, ali
to kod višemilijunskih dugova prema dobavljačima lijekova i prema ostalim dobavljačima i
prema ljudima koji rade u toj bolnici, neće biti moguće.
Istinski sam zabrinuta, rekla je gradonačelnica na kraju svog odgovora.
Gospodin Željko Đermanović je upozorio vijećnika Darka Žaka da, ukoliko nastavi govoriti
sa svog mjesta će mu morati izreći opomenu zbog njegovog ponašanja jer ometa rad sjednice
Vijeća, sukladno članku 72. Poslovnika.
Vijećnik je izrazio zadovoljstvo dobivenim odgovorima na svoja vijećnička pitanja.
Aktualni sat je završio u 10,50 sati.
Utvrđuje se da su svi vijećnici koji su se prijavili za postavljanje vijećničkih pitanja u
aktualnom satu postavili svoja pitanja za vrijeme trajanja aktualnog sata.
S obzirom da je vijećnik Darko Žak nastavio s govorom sa svoga mjesta, prvi potpredsjednik
Vijeća Željko Đermanović mu je izrekao posljednju opomenu u 10,51 sati, a u isto vrijeme
sjednicu je napustila vijećnica Vlatka Vukelić pa je u odlučivanju sudjelovalo 19 vijećnika.
Prvi potpredsjednik Željko Đermanović je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
3. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih
četvrti na području Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
6. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju provedbe
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u
području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
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8. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2019.
godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
9. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020.
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
10. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne
vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2020. godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
11. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u
2020. godini u Gradu Sisku,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
12. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.2022. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
13. Prijedlog odluke o grobljima,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
14. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 2020“,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
15. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, KLASA: 32001/18-01/2, URBROJ: 2176/05-01-18-27, od 29. studenog 2018. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
16. Prijedlog odluke o prigovorima pristiglim tokom Javnog uvida u Prijedlog programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
17. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
18. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Doma kulture Kristalna kocka vedrine.
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 19 glasova za.
Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, gospodin Željko Đermanović
je dao na glasovanje izjašnjavanje o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na
sjednici.
Prethodni prijedlog je usvojen jednoglasno s 19 glasova za.
TOČKA 1.
Gospodin Željko Đermanović je, prije davanja primjedbi na zapisnik, izvijestio vijećnike da
su bile određene pogreške u pisanju (tipfeleri) u zapisniku objavljenom na službenim
stranicama Grada Siska s materijalima za 15. sjednicu Vijeća. Nakon ispravka, ispravljeni
zapisnik je prije sjednice objavljen na službenim stranicama Grada Siska.
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Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavila
vijećničko pitanje gospođi Silviji Mužek. Uz materijale za 15. sjednicu Vijeća objavljenim na
službenim stranicama Grada Siska, objavljen je i odgovor na vijećničko pitanje koje je
postavila na 14. sjednici Vijeća. Međutim, odgovor nije potpisan od strane pročelnice Silvije
Mužek već je potpisan od strane gradonačelnice Kristine Ikić Baniček.
Vijećnica je zatražila da se izvrše korekcije ne temelju njezine prethodne primjedbe.
S 13 glasova za i 6 glasova protiv, gospođe Željke Josić, gospođe Tonke Jozić-Novinc,
gospodina Maria Markića, gospođe Romane Skender, gospodina Darjana Vlahova i
gospodina Darka Žaka, usvojen je zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska.
TOČKA 2.
Kod ove točke dnevnog reda sjednicu je u 10,57 sati privremeno napustio vijećnik Darko Žak
pa je u odlučivanju sudjelovalo 18 vijećnika.
Gospođa Gordana Karapandža Prica je izvijestila vijećnike da će, budući je pravna osnova za
2., 3. i 4. točku dnevnog reda gotovo identična, objediniti svoje uvodno usmeno izlaganje za
navedene točke usvojenog dnevnog reda.
Jednoglasno s 18 glasova za, donesena je
STATUTARNA ODLUKA
o izmjenama Statuta Grada Siska
Jednoglasno s 18 glasova za, donesena je

TOČKA 3.

POSLOVNIČKA ODLUKA
o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska
Jednoglasno s 18 glasova za, donesena je

TOČKA 4.

ODLUKA
o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na
području Grada Siska
TOČKA 5.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Ivan
Mlinarić je rekao da je bitno napomenuti kod ove točke, a o sličnoj točki se odlučivalo i na
prošloj sjednici Vijeća vezano uz obuhvat kod Željezničkog mosta za izgradnju novog
cestovnog mosta, je da je Grad Sisak u konačnici donio i odluke kojima su odrađene sve
radnje koje prethode željenoj izgradnji novog cestovnog mosta kod Željezničkog mosta i
spoja na nikad dovršenu autocestu A-11 Sisak-Zagreb.
Bitno je napomenuti taj maćehinski odnos Republike Hrvatske prema ovom gradu.
Vijećnik je rekao kako se nada da će i kolege vijećnici koji sjede na drugoj strani Vijećnice
konačno podignuti svoj glas prema središnjoj državi, a ne samo šutjeti jer koliko Grad Sisak
odrađuje predradnje, u konačnici ne vidimo efekt na terenu. Nije došlo do pomaka u izgradnji
cestovnog mosta pokraj Željezničkog mosta, a niti u izgradnji auto ceste koja se gradi od
2006. godine.
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Jednoglasno s 18 glasova za, donesena je
ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Prije rasprave i odlučivanja u sljedećoj točki dnevnog reda sjednicu je u 11,00 sati napustila
vijećnica Željka Josić pa je u odlučivanju sudjelovalo 17 vijećnika.
TOČKA 6.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
17 glasova za, doneseno je
IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu
TOČKA 7.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin
Nenad Vukušić je pojasnio da Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
kojem je on na čelu je obavilo svoj zadatak na zadovoljavajući način. Na sjednici sa
Županijskim povjerenstvom i s Revizijom iz Zagreba, utvrđeno je da je Sisak jedini grad
koji je ispravno postupio i imao svu potrebnu dokumentaciju.
Druga stvar je sama šteta. Štete su jako velike i pojavljuju se gotovo svake godine.
Međutim, sredstva koja se dobivaju su jako minimalna i iznose do 5% kada se raspodjele s
čime ne možemo biti zadovoljni. Ove godine su, prije svih, velike štete doživjeli pčelari.
Njima nije doznačeno ništa.
S ovakvim sredstvima se nikome ne može pravično nadoknaditi šteta.
Mi, kao Povjerenstvo, nismo dodjeljivali sredstva mi smo samo transferirali sredstva koja je
Vlada Republike Hrvatske na temelju procjene Državnog povjerenstva dodijelila.
Osiguranje poljoprivrednih površina, na određeni način osiguravajuće kuće potiču, a s druge
strane vrlo kompliciraju i osiguranja su jako skupa. Tu bi lokalna i ostale zajednice trebale
raditi i pomoći ljudima da se imovina osigura kako bi štete bile manje.
Jednoglasno sa 17 glasova za, donesen je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih
nepogoda za 2019. godinu
TOČKA 8.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa
17 glasova za, donesena je
GODIŠNJA ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2019. godinu
TOČKA 9.
U ovoj točki dnevnog reda sjednici je pristupio vijećnik Darko Žak pa je u odlučivanju
sudjelovalo 18 vijećnika.
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Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s
18 glasova za, donesen je
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020. godinu s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje
TOČKA 10.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s
18 glasova za, donesena je
ODLUKA
o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne
postrojbe Grada Siska u 2020. godini
TOČKA 11.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s
18 glasova za, donesena je
ODLUKA
o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2020. godini u
Gradu Sisku
TOČKA 12.
U ovoj točki dnevnog reda sjednicu je u 11,28 sati privremeno napustio vijećnik Mario
Markić pa je u odlučivanju sudjelovalo 17 vijećnika.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, gospodin Darko Žak je
rekao da neće podržati, odnosno neće glasati za odluku jer je briga za zaštitu okoliša u ovom
Gradu tolika da će doći na područje Grada Siska firme koje će zbrinjavati otpad.
Gospodin Predrag Sekulić je rekao kako se radi o neiscrpnoj temi, ali ne može da se ne
osvrne na točku 8.3 vezano uz gospodarenje otpadom gdje je pod točkom 3.5 tekst:
„Smanjivati nastale količine opasnog i neopasnog otpada u prerađivačkoj industriji.“
Na koji način ćemo mi to smanjivati? Na koji način ćemo mi to uopće kontrolirati i koje
mjere mi uopće možemo poduzeti?
Vijećnik je rekao da bi bio sretniji kada bi tekst glasio: „Spriječiti dopremu, odlaganje i
obradu opasnog otpada u gradu Sisku“. Međutim, nekakva agencija je radila tu procjenu pa
se tu gotovo uopće ne spominje INA Rafinerija nafte Sisak. S obzirom na stanje postrojenja
od 90-ih, npr. aromati-obustavljena je proizvodnja i sada je okom vidljivo propuštanje
određenih kemikalija tako da će se i ovo stanje koje je, pražnjenje i konzerviranje neće biti
odrađeno na adekvatan način jer mađarski kolege štede na Rafineriji nafte Sisak. Tu bismo
trebali donijeti nekakve mjere sveukupno na ovom polju, a mi kao Klub nezavisnih vijećnika
ćemo predlagati određene mjere u budućnosti.
Gospodin Darjan Vlahov je postavio sljedeća pitanja:
1. Zašto u veljači 2020. godine donosimo Program koji počinje od 2019. godine?
2. Je li provedena javna rasprava i je li bilo primjedbi na Program zaštite okoliša grada Siska
za razdoblje 2019.-2022. godine?
3. Je li možda i Povjerenstvo za zaštitu okoliša zauzelo kakve stavove?
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Gospođa Andrea Zlonoga je odgovorila da, što se tiče prvog pitanja, država nije donijela
Program zaštite okoliša pa smo cijelo vrijeme bili ograničeni u postupanju kao veliki grad,
odnosno jedinica lokalne samouprave u donošenju programa.
Također, sukladno zakonu, od nadležnog ministarstva moramo dobiti suglasnost na
program. Ta suglasnost nije dobivena. U odgovoru ministarstva je navedeno da upravo zato
što nije donesen Program na nivou države, ne mogu odraditi svoj posao i dati suglasnost.
Naveli su da su ga pregledali i dali svoje primjedbe koje smo mi uvažili točno u siječnju
2020. godine.
Javni uvid je trajao mjesec dana od 4. prosinca 2019. do 4. siječnja 2020. godine.
Nakon rasprave, sa 17 glasova za, 4 glasa protiv, gospođe Tonke Jozić-Novinc, gospođe
Romane Skender, gospodina Darjana Vlahova i gospodine Darka Žaka, bez suzdržanih
glasova, donesena je
ODLUKA
o donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-2022. godine
Prije rasprave i odlučivanja u sljedećoj točki dnevnog reda, sjednicu je u 11,30 sati napustila
vijećnica Tonka Jozić-Novinc te vijećnik Darko Žak koji je sjednicu privremeno napustio pa
je u odlučivanju sudjelovalo 15 vijećnika.
TOČKA 13.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 15 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o grobljima
TOČKA 14.
Nakon uvodnog ussmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 15
glasova za, donesen je
PROGRAM
„Sisački poduzetnik/ca 2020“
TOČKA 15.
U ovoj točki dnevnog reda sjednici je u 11,35 sati pristupio vijećnik Darko Žak pa je u
odlučivanju sudjelovalo 16 vijećnika.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno sa 16
glasova za, donesena je
ODLUKA
o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, KLASA: 320-01/18-01/2, URBROJ:
2176/05-01-18-27, od 29. studenog 2018. godine
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TOČKA 16.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno sa 16
glasova za, donesena je
ODLUKA
o prigovorima pristiglim tokom Javnog uvida u Prijedlog programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak
TOČKA 17.
U ovoj točki dnevnog reda sjednicu je u 11,40 sati napustila vijećnica Romana Skender pa je
u odlučivanju sudjelovalo 15 vijećnika.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 15 glasova
za, donesena je
ODLUKA
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Grad Sisak
TOČKA 18.
U ovoj točki dnevnog reda sjednicu je u 11,41 sati napustio vijećnik Darjan Vlahov, a
sjednici je u isto vrijeme pristupio vijećnik Mario Markić pa je u odlučivanju sudjelovalo 15
vijećnika.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 15
glasova za, donesena je
ODLUKA
o socijalnoj skrbi Grada Siska
TOČKA 19.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, gospodin Darko Žak je
rekao da, makar bi htio glasati za, glasat će protiv iako mu je drago da HDZ-ovi kadrovi
postaju ravnatelji.
Nakon rasprave, s 13 glasova za, jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka i jednim
glasom suzdržanim, gospodina Maria Markića, doneseno je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Doma kulture Kristalna kocka vedrine
15. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 11,47 sati.

ZAPISNIČAR

PROČELNICA

PRVI POTPREDSJEDNIK

Silvio Baljak

Gordana Karapandža Prica

Željko Đermanović
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