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ZAPISNIK 

s 12. sjednice Odbora za javna priznanja održane 22. svibnja 2020. godine s početkom u 14,10 

sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, soba broj 26 (Mali kabinet), prvi kat. 

 

Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za javna priznanja: Željko Đermanović-predsjednik, 

Zvonko Marincelj-zamjenik predsjednika, Dragica Krupljanin i Vlatka Vukelić-članice 

Odbora. 

 

Odsutan: Predrag Sekulić. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Željko Đermanović koji je utvrdio da su sjednici 

nazočna 4 člana Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Predsjednik je predložio sljedeći  

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za javna priznanja, 

2. Rasprava i odlučivanje o dodjeli javnih priznanja Grada Siska, 

3. Ostala pitanja. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 11. sjednice Odbora za javna priznanja je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za. 

 

TOČKA 2. 

a) Sukladno članku 18. stavku 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Siska („Službeni 

glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 7/14 i 10/16), gospodin Željko 

Đermanović je predložio dodjelu Nagrade Grada Siska za životno djelo Ivanu Bartoliću-

posthumno na području arhitekture.  

 

Prijedlog je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

U vezi sa  zaprimljenim prijedlozima temeljem Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada 

Siska, gospodin Željko Đermanović je predložio sljedeće: 

 

b) Dodjelu Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Darku Majiću. 

Prijedlog ja utvrđen sa 3 glasa za  i jednim glasom protiv, gospođe Vlatke Vukelić i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

c) Dodjelu Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Slavku Miškulinu. 

Prijedlog je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

d) Dodjelu Pohvale Grada Siska Vesni Rogulja Mart. 

Prijedlog je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 
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e) Dodjelu Pohvale Grada Siska Branki Pažur. 

Prijedlog je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

f) Dodjelu Pohvale Grada Siska Udruzi slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak. 

Prijedlog je utvrđen sa 3 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vlatke Vukelić i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

g) Dodjelu Pohvale Grada Siska VIS-u „Dijamanti“. 

Prijedlog je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

h) Dodjelu Zahvalnice Grada Siska Dejanu Dejanoviću. 

Prijedlog je utvrđen sa 3 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vlatke Vukelić i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

i) Dodjelu Zahvalnice Grada Siska Dorianu Tepiću. 

Prijedlog je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

j) Dodjelu Zahvalnice Grada Siska Tihomiru Ilijeviću. 

Prijedlog je utvrđen jednoglasno sa 4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

TOČKA 3. 

U ovoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 

 

12. sjednica Odbora za javna priznanja je završena u 14,30 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                                             PREDSJEDNIK 

 

 

Silvio Baljak                                                                               Željko Đermanović 

 

 

 

 

 

 


