
 
 

 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
                 GRAD SISAK 
            GRADSKO VIJEĆE        
                        
KLASA: 023-03/20-01/3 
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Sisak, 07. travnja 2020. godine 

 
                                                                          Gradsko vijeće Grada Siska  

Predsjedništvo 
                                                                                                       n/r članova 

 
 

Poštovani, 

s obzirom na pandemiju COVID19 koja je zadesila cijeli svijet pa tako i Republiku Hrvatsku, 
čime je ugroženo ne samo zdravstveno već i ekonomsko stanje svih naših građana, potrebno 
je našim sugrađanima koji obavljaju poduzetničku djelatnost pomoći i olakšati koliko je god 
moguće u ovakvim vremenima, ali i sačuvati što je više radnih mjesta zaposlenima u Gradu, 
gradskim ustanovama i društvima. 

Kako ne bismo ugrozili naše zdravstveno stanje odnosno kako bismo se ponašali odgovorno i 
u skladu sa preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, a u isto vrijeme radili svoj posao 
za koji su nas građani ovoga Grada birali, odradit ćemo sjednicu Gradskog vijeća 
elektronskim putem za što su jedinice lokalne i regionalne samouprave dobile odobrenje i 
preporuku Ministarstva uprave.  

Prije same sjednice Gradskog vijeća potrebno je održati elektronsku sjednicu Predsjedništva 
Gradskog vijeća, a kako bismo dali podršku odnosno izjasnili se o sljedećim temama 
(izglasali ih): 

1.       Neće se postavljati vijećnička pitanja u aktualnom satu, odnosno neće biti održan aktualni 
sat. Takva sjednica je održana na temu opstanka Rafinerije nafte Sisak kada se Predsjedništvo 
usuglasilo da se neće postavljati pitanja u aktualnom satu. Bilo je to na 10. sjednici Gradskog 
vijeća održanoj 17. listopada 2014. godine. 

2.       Održavanje sjednica stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Siska će se održati putem 
e-maila na način da će se članovi radnih tijela izjašnjavati o točkama dnevnog reda i o 
prijedlogu dnevnog reda za, protiv ili suzdržan s prijedlogom amandmana, bez rasprave. 

 



3.       16. sjednica će se održati putem e-maila na način da se glasa za, protiv ili suzdržan s 
prijedlogom amandmana, bez rasprave. 

4.       O elektroničkoj sjednici Gradskog vijeća neće biti obaviješteni novinari, ravnatelji, 
direktori, predsjednici vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina te 
predsjednik Gradskog vijeća mladih. 

5.       U radu sjednice sudjeluju vijećnici, gradonačelnica i zamjenici, pročelnici i/ili Nada 
Vračan i Silvio Baljak. 

6.       Vijećnici dostavljaju mailove predsjednici Vijeća, gradonačelnici, pročelnicima i/ili Nadi 
Vračan i Silviu Baljku. 

7.       O rezultatima, odnosno tijeku sjednice vijećnici će biti obaviješteni na način da će im se 
dostaviti zapisnik, a u prilogu zapisnika će biti ispisi e-mailova vijećnika o načinu njihova 
glasanja i mogućima amandmanima. 

8.       Na službenim stranicama Grada Siska biti će objavljen članak o načinu i tijeku sjednice 
Gradskog vijeća nakon njezinog završetka.  

Materijali će se nalaziti na službenim stranicama Grada Siska kao i do sada i o tome će 
vijećnici biti obaviješteni. 

Molim Vas da se o gore navedenim točkama izjasnite do 8. travnja 2020. godine do 12,00 sati 
mailom kako bismo mogli sazvati elektronsku sjednicu Gradskog vijeća u što kraćem roku. 

Zahvaljujem Vam se unaprijed. 

S poštovanjem, 

                                                                                                               Ivana Cindrić 
 

Predsjednica Gradskog vijeća 
 
 
Dostaviti: 
- Naslovu 
- Gradonačelnici 
- Pročelnicima upravnih odjela 
- Pismohrani  
 

 

 

 

 

 

 
 


