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ZAPISNIK 

 
sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 02. lipnja 2020. godine u Gradskoj 

vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 14,00 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, Ivan Jurić, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan Medved-

drugi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Edin Safić, Predrag Sekulić i Nenad 

Vukušić. 

 

Odsutni: Marko Jajčinović, Željka Josić-opravdala odsutnost, Tonka Jozić-Novinc, Mario 

Markić, Romana Skender, Franjo Šaban, Jure Šipuš, Vesna Štengl, Darjan Vlahov, Vlatka 

Vukelić i Darko Žak.  

 

Ostali nazočni: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica, Marko Krička, zamjenik 

gradonačelnice, Ivica Rendulić, zamjenik gradonačelnice, Gordana Karapandža Prica, 

pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, Maja Del Vechio, 

privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, Silvija Mužek, 

pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Andrea Zlonoga, pročelnica Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela za 

obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Sandra Matijević i Donat Rogić,  

službenici zaposleni u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove. 

 

Na početku sjednice, predsjednica Gradskog vijeća Ivana Cindrić je utvrdila da na sjednicu 

nisu pozvani novinari, ravnatelji ustanova kojima je osnivač Grad Sisak, direktori trgovačkih 

društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska, predsjednici vijeća nacionalnih manjina, 

predstavnici nacionalnih manjina te predsjednik Savjeta mladih Grada Siska zbog nedostatka 

mjesta u Vijećnici za sjedenje s potrebnim razmakom. 

Sjednica se može pratiti uživo na službenom YouTube kanalu Grada Siska. 

Po završetku sjednice, novinari mogu preuzeti izjave i postavljati pitanja vijećnicima na 

prvom katu u Velikom kabinetu.  

 

Predsjednica je utvrdila da je sjednici nazočno 14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane 

odluke. 

 

Aktualni sat je započeo u 14,03 sati. 

 

Gospodina Marijana Medveda je interesiralo stanje građevinskih radova na infrastrukturi u 

gradu Sisku s obzirom na utjecaj pandemije korona virusa. Što se događalo, da li se poštuju 

rokovi, ima li financijskih problema, kakvo je stanje i što se trenutno radi? 

 

Gospođa Maja Del Vechio je objasnila da su tijekom pandemije završeni određeni radovi koji 

su početkom godine bili u tijeku, a to znači: uređenje parkirališnih površina u Ulici Ivana 

Gundulića i Ulici kneza Branimira. 

Za to vrijeme smo provodili postupke nabave vezane uz uređenje Trga hrvatskih branitelja. 

Izvodač je uveden u posao. Uskoro ćemo tu imati uređenu prometnicu i parkirališnu površinu. 

Provedena je nabava vezana uz uređenje i sanaciju prometnice u naselju Greda u prvih 1200 

metara. Izvođač je uveden u posao, a rok za završetak radova je 100 radnih dana. 
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Nadalje, imamo završetak ugovora na sanaciji i izgradnji Lonjske ulice i Ulice Vanje 

Radauša. U tijeku su radovi asfaltiranja te će uskoro prometnice biti puštene za promet.  

Odvija se nastavak radova na sanaciji bankina i prometnice u naselju Vurot, a i dalje se radi 

na manjim održavanjima koja dolaze iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2020. godini. 

 

Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom. 

 

Gospođa Lucija Hinić je upitala kako će biti obilježen Dan grada Siska i hoće li biti nekakvih 

manifestacija te na koji način će to biti organizirano? 

 

Gospodin Goran Grgurač je odgovorio da  manifestacije u kojima sudjeluje veliki broj ljudi su 

upitne zbog epidemioloških mjera koje su na snazi. 

Unatoč tome, mi svake godine povodom Dana grada Siska radimo skup događanja, a najčešće 

s jednim do dva velika koncerta. Ove godine ćemo se potruditi da program bude šarolik i 

raznovrstan vodeći računa o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. 

4. lipnja počinju događanja na Gradskoj tržnici. Sve počinje u 9 sati druženjem s 

gradonačelnicom uz kavu, kiflice i cvjetne darove i uz tamburaški sastav. Isti dan, program 

kulminira u 18,30 sati svečanom sjednicom Gradskog vijeća Grada Siska u Starom gradu na 

kojoj se očekuje i predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović. 

Isti taj dan i u centru grada ćemo imati sportsko edukativni program. To je vježbanje na 

otvorenom koje vodi Renata Sopek u suradnji s kineziološkim stručnjacima. Program traje 90 

minuta gdje se organizirano vježba. 

Program se nastavlja u subotu u centru grada. Program je usmjeren prema najmlađima. U 10 

sati započinje kreativna radionica u i ispred Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac 

Sisak gdje će najmlađi građani izrađivati razglednice grada Siska. 

Vrlo zanimljiv program će se održavati u pješačkoj zoni, a to je Tomos susret, odnosno 

otvaranje izložbe Tomos mopeda.   

U 11 sati za najmlađe nastupa Teatar Poco Loco s predstavom gdje će se plesati i pjevati uz 

Orkestar Poco Loca na Šetnici Slave Striegla koja se uređuje u cvjetnom ruhu, a sve zbog 

epidemiološke situacije jer nije mogao biti održan Sajam cvijeća.  

Paralelno, isti taj dan imamo nekoliko sportskih natjecanja. Na stadionu Metalac imamo 

sportski susret nalik ragbiju koja se igra s manjim brojem igrača, a u 10 sati počinje čišćenje 

korita rijeke Kupe. To je tradicionalna akcija koju provodi Ronilački klub Sisak.  

Centralni događaj se dešava u subotu, a to je otvaranje bazenskog kompleksa u Capragu gdje 

će biti i predstavljanje novih vodenih tobogana. Program počinje u 10 sati i traje cijeli dan i 

završit će koncertom. Taj dan, ulaz je besplatan.  

 

Vijećnica je bila zadovoljna dobivenim odgovorom. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je rekla da sada kao majka vidi problem kada se s dječjim kolicima, 

ali i s invalidskim kolicima mora proći Šipuševom ulicom ispod podvožnjaka. Da li je i kada 

u planu izgradnja prolaza ispod podvožnjaka koji će omogućiti prolaz osobama s 

invaliditetom i majkama s dječjim kolicima?  

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila kako je na jednoj od sjednica Gradskog vijeća 

bilo govora o rekonstrukciji podvožnjaka. Sam projekt je iznjedrio troškovnik koji je vrijedan 

oko 2 milijuna kuna s PDV-om. On je stavljen u tablicu projekata koje ćemo predstaviti na 

sljedećoj sjednici Gradskog vijeća u kolovozu kada će se odlučivati o formiranju urbanog 

područja. Ideja nam je da sve projekte koji su zahtjevniji u financijskom i građevinskom 
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smislu, stavimo na listu i financiramo iz ITU projekata. Ove godine to nećemo moći jer 

dokumentacija nije u potpunosti spremna kao i zbog financijske situacije.  

Tu je i problem odvodnje u samom prolazu koji će se morati trajno riješiti prilikom izvođenja 

radova. Nastojat ćemo to staviti na listu prioriteta koji bi se financirali iz ITU mehanizma.  

 

Aktualni sat je završen u 14,18 sati.  

 

Utvrđuje se da su svi vijećnici koji su se prijavili za postavljanje vijećničkih pitanja u 

aktualnom satu postavili vijećnička pitanja. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Siska, gospođa Ivana Cindrić je predložila sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

4. Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

7. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada 

Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini,  

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

10. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 

zone Sisak-jug, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

11. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Siska 

za 2019. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

12. a) Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

b) Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
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13. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

14. Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole Komarevo,  

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 

Osnovne škole Komarevo, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

16. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Ivanu Bartoliću-

posthumno, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Darku Majiću, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

c) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Slavku 

Miškulinu, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

d) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Vesni Rogulji Mart, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

e) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Branki Pažur, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

f) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska Udruzi slijepih Sisačko-moslavačke 

županije-Sisak, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

g) Prijedlog odluke o dodjeli Pohvale Grada Siska VIS-u „Dijamanti“, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

h) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Dejanu Dejanoviću, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

i) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Dorianu Tepiću, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

j) Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Tihomiru Ilijeviću. 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za. 

 

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 sa 14 glasova za. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik sa 16. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je usvojen jednoglasno sa 

14 glasova za. 

 

TOČKA 2. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

14 glasova za, donesen je  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-

prosinac 2019. godine 
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TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, jednoglasno sa 14 glasova za, 

donesen je  

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu 

 

TOČKA 4. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, jednoglasno sa 14 glasova za, 

donesena je  

 

ODLUKA 

o otpisu nenaplaćenih potraživanja 

 

TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođa Ivana Cindrić je 

upitala je li to mogućnost kratkoročnog zaduženja do 10 milijuna kuna po načelu dopuštenog 

minusa na računu? 

 

Gopođa Silvija Mužek je potvrdila da se radi o tome. 

 

Gospodin Predrag Sekulić je podsjetio da smo i prošle godine imali isti slučaj. Je li korišteno 

kratkoročno zaduženje, a ako je, za što je korišteno? 

 

Gospođa Silvija Mužek je objasnila da je kredit kratkoročnog zaduženja korišten prošle 

godine i korišten je za Holandsku kuću. Kredit je vraćen i nikada nije korišten maksimalno.  

 

Nakon rasprave, jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

  

ODLUKA 

o kratkoročnom zaduženju 

 

TOČKA 6. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

14 glasova za, donesen je  

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu 

 

TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

14 glasova za, donesen je   

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Grada Siska za 2020. godinu 
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TOČKA 8. 

U ovoj točki dnevnog reda, sjednicu je privremeno, u 14,38 sati, napustio vijećnik Nenad 

Vukušić te je u odlučivanju sudjelovalo 13 vijećnika. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 13 glasova 

za, donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Gradu Sisku u 2019. godini 

 

TOČKA 9. 

U ovoj točki dnevnog reda sjednici je, u 14,40 sati, pristupio vijećnik Nenad Vukušić pa je u 

odlučivanju sudjelovalo 14 vijećnika. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, gospođa Ivana Cindrić je 

upitala kako napreduju radovi na zgradi Centra kreativnih industrija? 

 

Gospođa Maja Del Vechio je odgovorila da su trenutno radovi u visokoj fazi izvođenja u 

objektu. Završetak radova na rekonstrukciji zgrade planira se u kolovozu 2020. godine. 

Trenutno se pokreću ostale nabave kako bi nakon prosinca 2020. godine objekt bio otvoren. 

Za sada se svi radovi odvijaju u rokovima. 

 

Nakon rasprave, jednoglasno sa 14 glasova za, donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu 

 

TOČKA 10. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, jednoglasno sa 14 glasova 

za, donesena je 

 

ODLUKA 

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug 

 

TOČKA 11. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, jednoglasno sa 14 glasova 

za, donesen je 

 

 ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području 

Grada Siska za 2019. godinu 

 

TOČKA 12. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, 

 

a) Jednoglasno sa 14 glasova za, doneseno je 
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IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2019. godinu 

 

b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2020. godinu 

 

TOČKA 13. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14 

glasova za, donesena je  

 

ODLUKA 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

 školstva u Gradu Sisku u 2020. godini 

 

TOČKA 14. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14 

glasova za, donesena je  

 

ODLUKA 

o promjeni naziva Osnovne škole Komarevo 

 

TOČKA 15. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 14 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole 

Komarevo 

 

TOČKA 16.  

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Željka Đermanovića, 

 

a) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Nagrade Grada Siska za životno djelo Ivanu Bartoliću-posthumno 

 

b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Darku Majiću 

c) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Godišnje nagrade Grada Siska za 2019. godinu Slavku Miškulinu 
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d) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Pohvale Grada Siska Vesni Rogulji Mart 

 

e) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

  

ODLUKA 

o dodjeli Pohvale Grada Siska Branki Pažur 

 

f) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Pohvale Grada Siska Udruzi slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak 

 

g) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Pohvale Grada Siska VIS-u „Dijamanti“ 

 

h) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Dejanu Dejanoviću 

 

i) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Dorianu Tepiću 

 

j) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Zahvalnice Grada Siska Tihomiru Ilijeviću 

 

 

 

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 14,55 sati. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                             PROČELNICA                                 PREDSJEDNICA 

 

 

Silvio Baljak                       Gordana  Karapandža Prica                        Ivana Cindrić 

 
 


