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ZAPISNIK 

 
s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 21. kolovoza 2020. godine u Gradskoj 

vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, s početkom u 13,00 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, Tonka Jozić-Novinc, Dragica Krupljanin, Zvonko 

Marincelj, Marijan Medved-drugi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Romana 

Skender, Edin Safić, Ljiljana Slunjski, Franjo Šaban, Darjan Vlahov,Vlatka Vukelić, Nenad 

Vukušić i Darko Žak. 

 

Odsutni vijećnici: Marko Jajčinović, Mario Markić, Predrag Sekulić, Jure Šipuš i Vesna 

Štengl-opravdali odsutnost. 

 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Cindrić koja je utvrdila da je sjednici 

nazočno 20 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Na početku sjednice gospođa Ivana Cindrić je utvrdila da su novinari, 

predsjednici vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina te 

predsjednik Savjeta mladih Grada Siska, zbog pandemije, pozvani da sjednicu 

prate kat niže, odnosno na prvom katu u Velikom kabinetu, soba broj 25, gdje 

sjednicu mogu gledati uživo na službenom YouTube kanalu Grada Siska.  

 

Ravnatelji ustanova kojima je osnivač Grad Sisak, direktori trgovačkih društava u vlasništvu i 

suvlasništvu Grada Siska, obaviješteni su da neće biti pozvani na sjednicu, ali ju mogu pratiti 

uživo na službenom YouTube kanalu Grada Siska. 

 

Aktualni sat je započeo u 13,02 sati. 

 

Gospodin Zvonko Marincelj je istaknuo kako se njegovo vijećničko pitanje odnosi na 

korištenje motornog broda „Juran i Sofija“, putničkog pristaništa i komunalnog pristaništa. 

S odobravanjem i zadovoljstvom pozdravljena je ponovna plovidba motornog broda „Juran i 

Sofija“ koji je u vlasništvu Grada Siska, a što i priliči gradu koji je usko vezan uz riječno 

brodarstvo jer je luka Sisak najzapadnija riječna luka u Hrvatskoj. Pored uređenog putničkog 

pristaništa s brodom Biokovo, stvorena je sveukupna solidna osnova za razvoj turizma. 

Također, tu treba spomenuti i komunalno pristanište koje je u izgradnji i koje će činiti 

značajni kapacitet po pitanju korištenja rijeka na području Grada Siska, prije svega po pitanju 

turizma. 

Što se planira u cilju optimalnog korištenja motornog broda „Juran i Sofija“, a u vezi s 

riječnim potencijalom ne samo rijeke Kupe već i Save kao i Parka prirode Lonjsko Polje u 

kojem je smješteno glasovito Europsko selo roda Čigoč? 

Koji su problemi u izgradnji komunalnog pristaništa s čijom izgradnjom se u ovoj godini stalo 

nakon intenzivnih radova u 2019. godini?  

Imamo li saznanja kada će biti završeno komunalno pristanište i stavljeno u uporabu? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila kako se ovdje radi o kompleksnom pitanju koje 

zahtijeva Strategiju razvoja koju ćemo zajedno donijeti za sljedeće razdoblje.  
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Ove godine Sisak je krenuo s jedinstvenom ponudom preko „Jurana i Sofije“. Zahvaljujući 

odličnoj suradnji s Parkom prirode Lonjsko Polje, uspjeli smo brod obnoviti i privesti svrsi u 

skladu sa svim standardima koje od nas EU zahtijeva.  

Samo Sisak se može pohvaliti s time da ima plovidbe iz kojih se grad može promatrati s 

riječnog puta, a takvu ponudu ima svaki vikend. 

Sljedeći korak na kojem intenzivno radimo u suradnji s Parkom prirode Lonjsko Polje i svima 

koji se bave seoskim turizmom na području Donje Posavine i Gradskim muzejom Sisak da tu 

vožnju i taj izlet kompletiramo na način da plovidba ne stane kod Starog grada već da se 

nadoveže na razgledavanje utvrde Stari grad i plovidba do Donje Posavine, razgledavanje sela 

Čigoč i  uživanje u ponudi koja je sada aktualna. 

Vrijedi spomenuti i Projekt Ornitološkog centra Čigoč za koji je Grad Sisak osigurao 

zemljište, a Javna ustanova park prirode Lonjsko Polje izrađuje dokumentaciju i očekujemo 

da na sljedeći natječaj koji će objaviti resorno ministarstvo taj jedinstveni projekt i apliciramo, 

da na neki način kompletiramo ponudu od Granika, Holandske kuće, razgledavanje Starog 

Grada i sela Čigoč. 

Brojni turisti su to prepoznali, ali potrebna su i znatna financijska sredstva da bi ponuda bila 

još bolja, a svakako se u to uklapa i Projekt izgradnje komunalnog pristaništa koje je bilo u 

prvoj fazi financirano s 1,2 milijuna kuna od strane građana grada Siska. Tada je to bio model 

financiranja: jedan dio Lučka uprava, jedan dio Agencija za vodne putove, a jedan dio 

Hrvatske vode i resorno ministarstvo, Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija. 

Pristali smo nastaviti taj projekt sa svim ovim dionicima, međutim natječaj za izvođača 

radova je propao, ali u ovom trenutku ne znamo je li u pripremi novi natječaj i jesu li 

osigurana sredstva. Vjerojatno je zbog Korone i sljedećeg financijskog razdoblja sve to malo 

prolongirano, ali sam Projekt Ornitološkog centra Čigoč i sam Projekt obnove utvrde Stari 

Grad, projekt preslagivanje posavske kuće kod lokacije Starog grada je definitivno dio naše 

tablice koju pripremamo za strategiju putem ITU Mehanizma i definitivno idemo na to da 

dočekamo 1. siječnja 2021. godine spremni na način da odmah možemo pokrenuti nabave za 

prioritetne projekte bez obzira hoće li komunalno pristanište ići svojim tempom ili ne. To je 

izuzetno zahtjevan projekt, ne samo zbog opsega poslova već i za to što je vrijeme izvođenja 

radova uvjetovano razinom rijeke Kupe. To je bilo planirano kroz tri faze. Još nije započela 

niti druga faza. Voljeli bismo da to što prije započne jer je Grad Sisak spreman financirati i tu 

fazu jer prepoznaje razvojni kotač za grad Sisak ne samo u turističkom već i u svakom 

drugom smislu.  

 

Gospodin Zvonko Marincelj je rekao da je zadovoljan dobivenim odgovorom, ali je 

napomenuo da Grad Sisak kao suinvestitor tog projekta ima puno pravo i obvezu postavljati 

pitanja prema nadležnom ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske kada se planira završetak te 

uputiti stav Grada Siska po pitanju komunalne luke kako bi se u planskim dokumentima za 

sljedeću godinu osigurala potrebna financijska sredstva.  

 

Gospođa Tonka Jozić-Novinc je utvrdila da smo nedavno imali hrvatski, katolički, kršćanski 

blagdan Velike Gospe. Zašto naša groblja nisu bila pokošena i priređena za to vrijeme kada 

ljudi obilaze svoje najmilije pokojnike? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je utvrdila da će morati zatražiti evidenciju Gradskih groblja 

jer se Gradska groblja Viktorovac redovito kose. Redovito je i larvicidno tretiranje i 

adulticidno tretiranje komaraca pa ćemo pripremiti točne datume kada se koje groblje kosilo i 

kada su se komarci prskali te ćemo moći dostaviti pisani odgovor na pitanje vijećnice. 

Gradonačelnica je rekla da je njezino mišljenje da su groblja bila pokošena kao i da 

Trgovačko društvo Gradska groblja Viktorovac d.o.o. dobro radi svoj posao ne samo na 
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centralnom gradskom groblju već i na ostalim grobljima unatoč svim izazovima. Njihovoj 

udaljenosti i velikoj površini koju ti objekti zauzimaju. 

 

Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla da, što se tiče prikupljanja podataka, postoje fotografije 

koje mogu biti ustupljene gradonačelnici. 

 

Gospodin Nenad Vukušić je upitao kakva je situacija na bazenskom kompleksu u Capragu, a s 

obzirom na pandemiju? Koliko se bazen koristi? Kada će se otvoriti bazen u centru grada i 

Ledena dvorana? Kako napreduju radovi na novoj dvorani na Zelenom brijegu? 

 

Gospodin Goran Grgurač je objasnio kako je interesantan podatak da, usprkos svim 

epidemiološkim preprekama, ove godine je posjećenost bazenskog kompleksa u Capragu 

nešto viša od prošle godine. Do kraja kolovoza se planira da će biti preko 30 tisuća 

posjetitelja. 

Bazen u centru grada se otvara početkom rujna, a Ledena dvorana sa svojim radom započinje 

6. ili 7. rujna. 

Radovi na novoj dvorani napreduju vrlo uspješno. U lipnju je ishođena građevinska dozvola i 

počeli su radovi na izgradnji nove dvorane Zeleni brijeg. U mjesec i pol dana nastalo je 

ozbiljno gradilište od infrastrukture do vidljivih radova na objektu. U ovoj fazi pobijeni su 

gotovo svi piloti kojih ima 130 i ostalo je još par pilota koje treba pobiti. Plan je do kraja 

kolovoza napraviti unutarnju ploču, a onda će svaki pomak biti još vidljiviji. 

 

Gospodin Nenad Vukušić je bio zadovoljan dobivenim odgovorima na vijećnička pitanja. 

 

Gospodin Franjo Šaban je na početku čestitao Sisačkim lađaricama koje su osvojile drugo 

mjesto na Maratonu lađa od Metkovića do Opuzena. 

Rekao je da uskoro počinje sezona klizanja. Počinju treninzi u mjesecu rujnu. Hoće li sva 

djeca u ovom gradu, odnosno sva djeca koja su u svim hokejskim klubovima, hoće li konačno 

moći trenirati? Hoće li moći ući u Ledenu dvoranu i ne biti diskriminirani? Hoće li se ova 

saga nastaviti ili ne jer nam je svima dosta da na televizoru gledamo ružne priloge o gradu 

Sisku i da se, zbog toga, osjećamo osramoćeni? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da nema te sposobnosti ulaziti u to zašto se 

vijećnik Franjo Šaban osjeća osramoćen. Je li on ili netko u njegovoj stranci nešto napravio ili 

u njegovoj neposrednoj blizini? 

Rekla je da sve što osobno radi od 2013. godine na ovoj poziciji osjeća samo ponos i 

zadovoljstvo. Nekada je prepuno izazova, a nekada ima i prepreka, ali za sada ih sve uspješno 

rješavamo te da se nada da će tako biti i ubuduće. 

Što se tiče korištenja svih sportskih objekata u gradu Sisku, pravila su identična za sve 

sportaše, atletičare, košarkaše, klizače, streličare, karatiste, nogometaše, rukometaše pa i 

hokejaše. Sve u skladu sa Zakonom o sportu, sve u skladu s Pravilnikom Zajednice sportskih 

udruga kao do sada, tako i od sada. Drugačije ne znamo. 

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao kako se svaki puta radi o istoj farsi i o istoj stvari. Vidjet 

ćemo što će se dešavati u rujnu. Najbolji pokazatelj koliko je uspješna politika 

gradonačelnice, pokazuju rezultati prošlih parlamentarnih izbora. Vi ste u roku od 4 godine 

izgubili 2500 glasova. 

Rekao je da nije zadovoljan dobivenim odgovorom na svoje vijećničko pitanje i kako bi volio 

da se odgovori s da ili ne hoće li ili neće i drugi hokejski klubovi moći ići u dvoranu. 
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Gospodin Željko Đermanović je uputio pitanje gradonačelnici. Čuli smo da je dosta radova u 

tijeku. Može li gradonačelnica detaljnije reći koji su sve ostali radovi u tijeku?  

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako misli da svi stanovnici grada imaju razloga biti 

zadovoljni jer se u ovom trenutku radi na 7 gradilišta na području Grada Siska. Vrijednost 

radova je 55 milijuna kuna. 

O novoj sportskoj dvorani na Zelenom brijegu je već govorio pročelnik Grgurač. U 

neposrednoj blizini je gradilište spojne ceste Zvonimirove ulice i Komunalne zone Sisak gdje 

gradimo potpuno novu prometnicu. Ovih dana se postavljaju cijevi za vodovod i odvodnju. 

Ovih dana je završena sanacija klizišta i sanacija prometnice u Vurotu gdje će sada vožnja biti 

puno sigurnija.  

Zatim je tu proširenje i sanacija prometnice u Gredi u dužini 1200 metara. Radimo pješačku 

stazu i novu rasvjetu. 

Izgradili smo reciklažno dvorište uz Zvonimirovu ulicu. 

Sada se gradi novo reciklažno dvorište u Capragu u blizini Komunalca. 

Imamo i radove na Trgu hrvatskih branitelja, a radi se o centru grada, ali zanemarenom 

području. 

 

Gospodin Željko Đermanović je bio zadovoljan dobivenim odgovorima. 

 

Gospođa Vlatka Vukelić je rekla da bi prvenstveno, jer nema priliku i nema kada to reći, 

uputila predsjednici Gradskog vijeća jednu službenu opasku, a ne zna je li to odnos prema 

vijećnicima, ali vidjela je u vijećnici jednog žohara, a kao vijećnici nisu dobili ni čašu vode 

prije sjednice Gradskog vijeća na sastanku Kluba vijećnika. To je, valjda, elementaran odnos 

prema nama i našem radu.  

Također, vijećnica je rekla da se ne slaže s pročelnikom Grguračem da je puno ljudi na 

bazenu zbog toga što je program dobar već su ljudima smanjene plaće pa nisu mogli ići na 

godišnji odmor ljetovati. 

Upitala je gradonačelnicu može li objasniti vijećnicima okolnosti smjene direktora Sisačkog 

vodovoda Igora Rađenovića? 

Na koji način točno će Grad Sisak obilježiti Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih 

režima? Postoji li program i ljudi koji brinu o programu? Slijedimo li mi tekovine i preporuke 

Vijeća i Europske komisije ili smo otok sam za sebe? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da su voda i kava prošli puta bili pripremljeni za 

sastanak Kluba vijećnika, ali nitko nije došao pa su bačeni. Dovoljno je javiti službeniku da će 

biti održan Klub vijećnika kako bi se skuhala kava i pripremila voda. 

Što se tiče okolnosti vezanih uz smjenu direktora Sisačkog vodovoda, biti će identične 

smjenama svih direktora ili bilo kojeg ravnatelja ili pročelnika. Putem javnog natječaja 

tražimo kvalitetnije rješenje koje ćemo sigurno imati.  

Nastavljamo sa zacrtanim projektima, a sve u cilju kvalitetne vodoopskrbe i kvalitetne 

odvodnje za sve građane grada Siska. 

Što se tiče datuma, nismo obilježili ni međunarodni Dan voda, ni međunarodni Dan skupljača 

ptica ili Dan krijesnica. Obilježavamo značajnije datume kao što je Dan antifašističke borbe i 

neke stvari koje su ucrtane u Ustavu Republike Hrvatske. Nemamo namjeru obilježavati 

apsolutno sve međunarodne dane. 

 

Gospođa Vlatka Vukelić je rekla kako misli da bi se trebao obilježavati Dan krijesnica s 

obzirom na nekretninu koju je Grad Sisak kupio u selu Čigoč.  
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Ovdje se radi o spomen danu koji je izrijekom definirao masovna kršenja ljudskih prava. 

Dakle, ne radi se o obilježavanju režima sustava već na ukazivanju na masovna kršenja 

ljudskih prava. 

Vijećnica je rekla da ju žalosti da aktualna gradska vlast ne razmišlja o tome da su kršena 

ljudska prava pedeset godina na ovim prostorima. 

 

Gospodin Ivan Mlinarić je upitao u kojoj je fazi dokumentacija novih sustava obnovljivih 

izvora energije, a prije svega ugradnje solarnih panela na objektima u vlasništvu Grada Siska? 

 

Gospođa Maja Del Vechio je odgovorila da je projekt implementacije obnovljivih izvora 

energije u postojećim objektima, odnosno u Dječjem vrtiću „Različak“ i OŠ „22. lipanj“  

započet 2019. godine kroz Projekt „Sisak Solar City“. Tijekom tog razdoblja ugovorili smo 

radove na fotonaponskim elektranama za vlastitu potrošnju u tim objektima. Dakle, 

proizvodnjom energije, ona se primarno troši u tom objektu. Svaki višak se prenosi u sustav 

opskrbljivača koji je do tada opskrbljivao taj objekt električnom energijom. U slučaju da 

objekt nema dovoljno napona iz svoje fotonaponske elektrane, on preuzima energiju od tog 

opskrbljivača. Svi radovi su završeni. Potpisani su svi ugovori, kako o opskrbi, tako i o 

predaji električne energije s HEP-om i čekamo završni pregled tih elektrana i puštanje u rad. 

Želja nam je nastaviti s takvim projektima tako da redovito pratimo natječaje koji se raspisuju 

na nacionalnoj razini u vezi s obnovljivim izvorima energije, ali glavnina projekata će biti 

implementirana u ITU mehanizam s obzirom da u sljedećem programskom razdoblju je veliki 

naglasak na tim zelenim projektima Europske unije.  

 

Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.  

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako je 2014. godine odgojiteljicama i odgojiteljima u 

dječjim vrtićima i ostalim zaposlenicima nekoliko puta rezana plaća. S obzirom na izjave koje 

smo imali čuti na sjednicama Gradskog vijeća da u Proračunu ima više novaca no što se može 

potrošiti, planira li gradonačelnica vratiti ljudima plaće na onu razinu na kojoj se bile prije 

sedam-osam godina? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da začuđuje hrabrost kojom vijećnik Vlahov iznosi 

neistine i laži budući je ona za ovom govornicom u posljednje četiri godine barem pet puta 

rekla da plaće odgojiteljicama i odgojiteljima jedino nisu dirane. Kada smo u sustavu gradske 

uprave skinuli 15 % pa zatim i 10 % plaće, vrtići su jedini koji su bili izuzeti. Koja je poanta 

opetovanog iznošenja laži budući da odgajateljice i odgajatelji znaju da to nije istina. To znaju 

i ostali građani.  

Rekla je da bi da je na mjestu vijećnika radije se pozabavila problemima na razini Županije, a 

vrtići koji su u nadležnosti Grada Siska dok se kontinuirano rade i novi vrtići, nemojte brinuti 

jer na nivou Županije imate više nego dovoljno problema. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao da je to vrlo lako za provjeriti, zatražio je pisani odgovor na 

svoje pitanje. Može se uzeti nečija platna lista iz 2012. godine ili 2013. godine i usporediti s 

platnom listom iz 2020. godine pa da utvrdimo koliko je ta plaća viša ili jednaka. Ime i 

prezime na platnoj listi možemo zacrniti. 

 

Gospodin Marijan Medved je utvrdio kako se Grad Sisak priprema ući u poticanu 

stanogradnju. Mi smo u ovom društvu doživjeli već nekoliko poticanih stanogradnji. Po 

kojem modelu će Grad Sisak sudjelovati u poticanoj stanogradnji? Možete li nas pobliže 

upoznati s time što se priprema? 
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Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da je početkom godine Grad Sisak raspisao Javni 

poziv za iskaz interesa za Program društveno poticane stanogradnje, popularno nazvan POS. 

Temeljem iskazanog interesa, a budući da se javio dovoljan broj sugrađana, danas su na 

sjednici Gradskog vijeća dvije točke dnevnog reda vezane uz to. 

Jedna će biti odluka kojom ćemo odlučiti da Grad Sisak ulazi u Program društveno poticane 

stanogradnje, a druga točka će detaljno urediti uvjete, mjerila i postupak utvrđivanja liste reda 

prvenstva. 

Procedura iza toga izgleda tako da će Grad Sisak javnim natječajem pozvati sve da se prijave 

na natječaj kako bi se, temeljem jasno određenih kriterija koje će donijeti vijećnici, formirala 

lista reda prvenstva. Nakon toga Grad Sisak i APN potpisuju ugovor kojim će se definirati 

međusobne obveze što Grad Sisak daje, dakle, zemljište i kompletnu infrastrukturu, a APN 

daje izgradnju samog objekta. Objekt će biti na Zelenom brijegu u neposrednoj blizini 

Dječjeg vrtića „Različak“ što bi moglo biti presudno za mlade ljude s djecom. APN će putem 

javnog natječaja odabrati osobe, odnosno izvođače koji će izraditi projektnu dokumentaciju, a 

nakon toga, do građevinske dozvole i izvođača radova. Plan je napraviti 30-ak stanova. Na 

razgledanje stanova, osim budućih kupaca stanova, pozivaju se i banke koje moraju u skladu s 

APN-ovim uvjetima ponuditi uvjete kreditiranja za kupnju nekretnine. Prosječna godišnja 

kamatna stopa će biti 1,8 %. Rok će biti 30 godina otplate s jednom godinom počeka i neće 

biti zahtjeva za jamcima. Očekujemo dobar odaziv kao i da će to biti interesantno mnogim 

obiteljima. Ako ove godine budemo imali svu dokumentaciju, sljedeće godine bismo mogli 

krenuti s izgradnjom. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao da na sjednici odbora iz izlaganja pročelnice nije mogao 

razumjeti izlaganje vezano uz izmjene i dopune Proračuna. Bio je neki konsolidirani manjak 

pa višak. Jesmo li mi u manjku ili u višku?  

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da vijećnik Darko Žak ulazi u sedmu godinu 

vijećničkih mandata, a ne zna kako se Proračun donosi, koji su prihodi, koji su rashodi, zašto 

se donosi rebalans. Vijećnik ne zna da Županija nema „cvonjka“, a Grad Sisak je odlučio 

donijeti nepopularnu odluku i smanjiti plaće i obustaviti neka davanja na 4 mjeseca, smanjiti 

trošenje i odustati od nekih projekata. Sve je to dio života. Proračun se donosi u mjesecu 

studenom i donosite ga s najboljom vjerom da će svi projekti u sljedećih 365 dana doista tako 

i ići. Ali dogodi se i Covid i nekakve druge stvari, onda odgovorna gradska uprava, a uprava 

Grada Siska je odgovorna, radi rebalans kako bi i rezultat od prošle godine koji može biti 

manjak ili višak, stavio u okvire sadašnjeg Proračuna koji vrijedi do 31. prosinca, a mi u 

međuvremenu kao i svake godine ćemo u studenom donijeti Proračun za sljedeću godinu.  

Gradonačelnica je rekla kako joj je žao što vijećnik ne razumije iz vrlo jasnih materijala koje 

razumije i osnovnoškolac jer pišu prihodi i rashodi. Vijećnik ima lošu naviku da ne čita 

materijale pa onda lupeta na sjednici i troši ljudima vrijeme, ali ima energije da ga sluša još 5 

godina. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao da dijeli entuzijazam gradonačelnice samo nije stvar u njemu i 

njegovom mandatu jer njegov mandat nije u minusu kao mandat gradonačelnice. Problem je 

pad broja glasova jer su ljudi shvatili da ih gradonačelnica laže. U tome je problem drugog 

mandata gradonačelnice. Jedno vrijeme ih je uspješno lagala da je Proračun u plusu, ali 

„cvonjka“ vi nemate. Neka se gradonačelnica brine za sebe i što su njezina dva mandata u 

ovome gradu-čisti minus.  
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Gospođa Goranku Arthofer je zanimalo kako su zbog Covida, odnosno nesretnog Korona 

virusa, organizirani događaji što se tiče Kupskih noći. 

 

Gospodin Goran Grgurač je odgovorio da često kod nekih programa planiranje traje gotovo 

godinu dana. To se i nama ove godine dogodilo. Ugovori se potpisuju puno prije s različitim 

izvođačima. Dosta programa smo zbog pandemije morali otkazati. Sada su nastupili neki 

olakšavajući uvjeti za održavanje manifestacija. Sljedeći vikend počinju Kupske noći. Ove 

godine imamo najbogatiji program. Tri dana imamo cjelodnevne programe za sve uzraste. Te 

manifestacije su sportsko-rekreativne aktivnosti od naših poznatih utrki šikljama kao i kupska 

alka. U subotu imamo poznati aero show kao jedan atraktivan show nad centrom jednog 

grada. Atraktivne će biti i koncertne aktivnosti. Sve se događa na Šetnici Slave Striegla. Jedna 

pozornica će biti na Šetnici, a druga u atriju Holandske kuće. Svaki dan će biti gotovo 3 

koncerta tako da će svatko pronaći nešto za sebe. Svi programi će se odvijati u skladu s 

epidemiološkim preporukama.  

 

Vijećnica je bila zadovoljna dobivenim odgovorom. 

 

Gospođa Lucija Hinić je upitala da li su se škole uspjele pripremiti za nadolazeću školsku 

godinu s obzirom da je bilo poteškoća u održavanju nastave tijekom ove školske godine? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je odgovorila da je ministar konačno, ovaj tjedan objavio da se 

vraćamo u školske klupe što su i učenici i roditelji željno dočekali. Mi smo od početka išli s 

pretpostavkom da se vraćamo u školske klupe. Učenici koji su prošle godine završili četvrti 

razred, krenut će u peti razred posebno osvježeni, budući da su i ove godine svi četvrti razredi 

iz osam osnovnih škola s područja Grada Siska bili na ljetovanju u Zaostrogu. 250-ero djece 

je do 31. kolovoza uživalo u sisačkom odmaralištu, 7 dana, prijevoz, puni pansion s 

mnoštvom sportskih i edukativnih sadržaja.  

Prošle godine smo započeli s projektom energetske učinkovitosti rasvjete u svim osnovnim 

školama. Prva faza obuhvaća OŠ Viktorovac i Područnu školu Topolovac. Vrijednost je 845 

tisuća kuna s PDV-om. Ukupna investicija u svim osnovnim školama je 4,5 milijuna kuna.  

Za besplatne udžbenike smo na vrijeme odradili javnu nabavu. 4 milijuna kuna je utrošeno na 

nabavu udžbenika, radnih bilježnica i svega onoga što učenici trebaju, to Grad Sisak sve plaća 

u suradnji s ministarstvom.  

 

Vijećnica je bila zadovoljna dobivenim odgovorom. 
 

Aktualni sat je završen u 14,00 sati. 

 

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

pitanja za vrijeme trajanje aktualnog sata. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je utvrdila da u radu na sjednici Gradskog vijeća sudjeluje 19 

vijećnika jer je vijećnik Darko Žak u 13,55 sati napustio vijećnicu. 

 

Predložila je dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 1. predloženog dnevnog reda dodaje 

nova točka 2. koja glasi:  

„2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata članice predstavničkog tijela te zamjeni 

članice predstavničkog tijela, 

Izvjestiteljica: Goranka Arthofer, predsjednica Mandatne komisije 

-svečana prisega člana Gradskog vijeća Grada Siska“ 
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Sve točke predloženog dnevnog reda iza nove točke 2. redoslijedno se pomiču. 

 

Obrazloženje: 

 

Vijećnica Željka Josić je svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Siska stavila u mirovanje 

zbog prihvaćanja obnašanja nespojive dužnosti, a u Gradskom vijeću Grada Siska ju 

zamjenjuje Ljiljana Slunjski. 

Slijedom navedenog, Mandatna komisija podnosi Gradskom vijeću Grada Siska svoje 

Izvješće. 

 

Utvrđuje se da su materijali za prethodnu dopunu Prijedloga dnevnog podijeljeni vijećnicima 

prije početka sjednice. 

 

Jednoglasno s 19 glasova za, usvojen je prijedlog za dopunu dnevnog reda. 

 

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

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata članice predstavničkog tijela te zamjeni 

članice predstavničkog tijela, 

Izvjestiteljica: Goranka Arthofer, predsjednica Mandatne komisije 

-svečana prisega člana Gradskog vijeća Grada Siska 

3. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. 

godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

c) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

d) Prijedlog programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

e) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. 

godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

f) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 

mlade Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

g) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. 

godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

h) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2020. 

godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

i) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 

Siska u 2020. godini, 
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Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

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

Grada Siska u 2020. godini 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

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

2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

4. Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole Komarevo, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

5. Prijedlog odluke o uključivanju Grada Siska u Program gradnje stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

6. Prijedlog odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju 

stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

7. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća za 2019. godinu o provođenju Akcijskog plana 

Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.-

2020. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

9. Prijedlog programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

10. Prijedlog programa o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 

2020. godinu 

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

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

razdoblje od studenog 2019. do travnja 2020. godine, 

 Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

13. a) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Emiru Fetibegoviću, satniku, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

b) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Marinu Jakopoviću, časniku, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

c) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Krešimiru Brajdiću-posthumno, bojniku, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

d) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Sabidu Oraščaninu, pripadniku 120. brigade „Ban Toma Bakač“ i 57. 

samostalnog bataljuna Marijan Celjak, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

e) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Ivici Žonti, pričuvnom poručniku, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 
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f) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Oliveru Miokoviću, natporučniku, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

g) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Mariju Horvatu, časniku, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

h) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Eduardu Blagaju, pripadniku Specijalne jedinice policije „OSA“, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

i) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Slavku Muži, pripadniku Specijalne jedinice policije „OSA“, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

j) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Predragu Kozaru-posthumno, pripadniku Specijalne jedinice policije 

„OSA“, 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

k) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u 

Domovinskom ratu Vladi Hodalju, brigadnom generalu. 

Predlagatelj: Željko Đermanović, predsjednik Odbora za javna priznanja 

 

Utvrđuje se da je prije glasovanja o dnevnom redu sjednici pristupio vijećnik, gospodin Darko 

Žak te je u odlučivanju sudjelovalo 20 vijećnika. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 20 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. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 20 glasova za. 

TOČKA 1. 

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je usvojen jednoglasno s 20 glasova za. 

 

TOČKA 2. 

Nakon podnošenja Izvješća Mandatne komisije o mirovanju mandata članice predstavničkog 

tijela te zamjeni članice predstavničkog tijela od strane predsjednice Mandatne komisije, 

gospođe Goranke Arthofer, utvrđuje se da su gradski vijećnici primili na znanje navedeno 

Izvješće. 

 

Utvrđuje se da je gospođa Ljiljana Slunjski položila svečanu prisega člana Gradskog vijeća 

Grada Siska. 

 

TOČKA 3. 

Predsjednica je objedinila uvodna usmena izlaganja i raspravu po svim podtočkama. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, za vrijeme rasprave gospodina 

Darjana Vlahova, gospođa Dragica Krupljanin se javila za riječ zbog povrede Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Siska jer se gospodin Darjan Vlahov u raspravi ne drži dnevnog reda 

već raspravu povezuje, odnosno podsjeća se na jedan film. 

Gospodin Darjan Vlahov je bio mišljenja da u svojoj raspravi ipak može upotrebljavati malo 

metafora jer kad gradonačelnica govori pretresamo stanje svijeta, Županije, Ukrajine, 
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Bjelorusije pa, s obzirom na sve to, on je još uvijek u temi. Kao i u filmu i mi ovdje imamo 

porotu i predsjednicu Vijeća, odnosno predsjedavajuću sutkinju. I u tom filmu jedan od 

glavnih glumaca nešto priča, traljezga, baca magiju dok nikome više ništa nije jasno. Nitko 

više ne zna je li drugi glavni lik nekoga ubio ili nije. Situacija kod nas nije takva da se radi o 

ubojstvu, ali podsjeća da to trebamo podijeliti međusobno.  

I, spomenuti glumac priča i priča, manjak-plus, ovi imaju višak, ovi imaju manjak, ali njihov 

manjak se sastoji od viška koji je zapravo manjak. I tako, u tom našem filmu dio ljudi je 

zaspao i nemaju pojma o čemu se radi, ali kada dođe glasanja, oni oslobode optuženu jer više 

nemaju blagog pojma o čemu se tu radi. Takva je i ova naša situacija. Ovi imaju višak, a Grad 

ima manjak, ali zapravo, gradski višak se sastoji od nekoliko manjkova pa to kad se zbroji... 

Ako meni tu netko od vas iz vlasti zna ponoviti to-svaka čast. Neki su i ovdje, danas malo 

zadremali jer te tolike viškove, manjkove, pluseve, minuse je jako teško pratiti. Netko bez 

dosta iskustva vrlo teško može pratiti taj naš show.  

Konkretno, u točki „Prijevoz putnika“ je izgradnja zgrade CDU-a na prostoru Mototehne 

kreditom i vlastitim sredstvima. To su isti oni što imaju konsolidirani manjak. 

Imamo i da je 75 milijuna kuna komunalni doprinos pao na 66 milijuna kuna. Početkom 

godine, krenuli smo s puno više pa svaki put sve manje i manje i evo nas na iznosu o kojem 

smo mi govorili na početku godine. 

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao da je listajući Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna uočio 

točku 3.c iz koje je razvidno da gradska vlast i dalje nema namjeru rješavati probleme s 

kojima se naši sugrađani susreću.  

Jedan od problema je loše ili nikakvo održavanje prometnica i krpanje udarnih rupa. 

Iznos za održavanje komunalne infrastrukture od prošle godine već se prebacuje u ovu godinu 

pod stavkom „Prijenos neutrošenih namjenskih sredstava“, 1.297.213,00 kuna, a ceste, 

posebno sporedne ulice kroz prigradska naselja izgledaju katastrofalno. Tu se ističu mjesta: 

Žabno, Odra, Staro Pračno. Pogotovo je kritično Staro Pračno jer je tamo sve razrovano sa 

strane i tko zna kako će se to sanirati.  

Postoji stavka za krpanje cesta. Vijećnik je rekao da ovo pitanje postavlja od 2017. godine 

zamjeniku gradonačelnice Marku Krički, a on odgovara da će to sada, taman napraviti. Nije se 

napravilo ni 2018. godine, a rekao je da baš sada u Proračunu ima novaca. Kako je to 

moguće? Imamo cestu koja od 2017. godine nije sanirana. Dapače, sramotno je da su neke 

rupe zatrpavane običnim pijeskom pa dolaskom prve kiše pijeska više nema. To su rupe od 20 

do 30 cm dubine. Čini se da to vas ne zamara i da vas nije briga. Pločnici su također u 

katastrofalnom stanju. To je nevjerojatno. Zbog čega se to ne sanira ako postoje sredstva? 

Kako se kao neutrošena vraćaju u Proračun? Kako možete podignuti ruku za tako nešto? Što 

mi radimo? Ovo je farsa! 

Umjesto da se ide na smanjenje plaćanja cijene gradskih vrtića i povećanje stavke kojom bi se 

rasteretilo plaćanja samih roditelja usred krize izazvane Korona pandemijom. 

Mi ovdje smanjujemo sredstva za socijalnu skrb i zdravstvo za 337 tisuća kuna. To pokazuje 

koliko ste osjetljivi prema našim građanima. 

Vidljivo je i da se trošak dezinsekcije javnih površina od 426.300,00 kuna spominje, a onda 

imamo situaciju da građani vide da se suzbijanje komaraca vrši ili prerijetko ili da po glavnoj 

cesti proveze vozilo koje radi dezinsekciju, ali ne ulazi u sporedne ulice. Je li to normalno? To 

nije prvi put. To je već treći put. 

Dakle, ako je stavka ostala ista kao i prošle godine, znači li to da ne planirate dovoljno 

sredstava za tu stavku? Treba li ju povećati?  

Ono što je najtužnije je sport. Za 1,5 milijuna kuna se sredstva smanjuju za financiranje 

aktivnosti putem Zajednice sportskih udruga Grada Siska. 
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Od toga je 1,2 milijuna kuna manje za sportsku pripremu sportaša. 

Socijalna skrb je umanjena za 20 tisuća kuna. I za Službu traženja je 20 tisuća kuna manje. Za 

program Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa je 20 tisuća kuna manje.  

Za udruge socijalno-humanitarne djelatnosti je 40 tisuća kuna manje. Za udruge osoba s 

invaliditetom je 130 tisuća kuna manje. To je nevjerojatno.  

200 tisuća kuna za Uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene je povećano.  

Kod aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Služba traženja je navedeno: 

„Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu propisano je da jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za rad i djelovanje Službe traženja izdvajaju 0,2 % sredstava 

prihoda.“  Kako ste izračunali da je to 20 tisuća kuna manje? Za to niste naveli obrazloženje. 

Objasnite da li tu kršite Zakon! 

Tehničkoj kulturi ste uzeli 110 tisuća kuna. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao da donošenje temeljnog Proračuna nije imalo veze s vezom kao 

ni ovaj današnji Rebalans. To je rezultat vašeg rada.  

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da neki oporbeni vijećnici ne čitaju materijale 

vezane uz Proračun, vrijeđaju pročelnike, direktore, ravnatelje i nju. 

Na prošloj sjednici su odgovorni vijećnici donijeli teške odluke. Nemamo na svakoj sjednici 

odluke da se uključujemo u Program društveno poticane stanogradnje. 

Sa zadovoljstvom možemo utvrditi da je s 30. lipnjem Proračun imao višak 1,5 milijuna kuna. 

Nadamo se da će se taj trend uz pomno praćenje utroška sredstava nastaviti do kraja godine. 

S obzirom na raspravu gospodina Franje Šabana, ne određuje gradonačelnica ili predsjednica 

Gradskog vijeća kako će se tretirati komarci. To odlučuje vaš kolega iz HDZ-a, gospodin 

Inoslav Brkić.  

Što se tiče uspjeha Lađarica, Lađarice i Lađari su prije nekoliko dana bili u Gradskoj vijećnici 

i nagradit ćemo ih tako da ćemo im kupiti novu lađu jer to zaslužuju. 

 

Gospodin Darko Žak se javio za riječ zbog ispravka netočnog navoda. Rekao je da je 

gradonačelnica navela kako HDZ ima satelite. HDZ nema satelite jer kada ih je imao oni su 

vama činili većinu u Gradskom vijeću u prošlom mandatu. Nisu sateliti već koalicijski 

partneri. Vaši sateliti, odnosno poslušnici, oni su podizali ruke za te vaše nebulozne odluke 

dok smo se mi trudili i dok smo vam davali prijedloge i ukazivali da to ide u krivom smjeru, a 

onda ste se vi iz nas „šegačili“. Sve je krenulo od gradonačelnice i njezinog ponašanja. I da 

nije bilo pandemije imali biste „rupu“ u Proračunu jer krivo radite godinama.  

 

Gospodin Darjan Vlahov je ispravio netočan navod rekavši da u tom tonu „mi smo donijeli 

odluku, podnijet teret krize za svekoliki napredak.“ Kakva je to odluka da izgradite zgradu 

kreditom trgovačkih društava? Je li to neka krizna odluka? Je li to nešto za izlazak iz krize? 

Da li to služi da ljudi imaju veće plaće? Čemu služi odluka da se gradi zgrada? Valjda ti ljudi 

koji čine CDU, valjda i sada negdje sjede? Zašto gradimo zgrade? Je li to podnošenje tereta 

krize?  

 

Gospodin Franjo Šaban se zahvalio gradonačelnici za razumijevanje za rad i zalaganje 

Lađarica te je rekao da je i on osobno izveslao 5 do 6 maratona lađa, a prvu lađu je osobno 

kupio. 

 

a) S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesene su 
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IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Grada Siska za 2020. godinu 

 

b) S 13 glasova za i 7 glasova protiv gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesena je 

 

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu 

 

c) S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesen je  

 

PROGRAM 

o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Sisku u 2020. godini 

 

d) S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesen je  

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Siska za 2020. godinu 

 

e) Jednoglasno s 20 glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini 

 

f) S 19 glasova za i jednim glasom protiv, gospođe Vlatke Vukelić, donesen je  

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada 

Siska u 2020. godini 

 

g) S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova,donesen je 

 

PROGAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini 

 

h) S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesen je 
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PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2020. godini 

 

i) S 19 glasova za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. 

godini 

 

j) Sa 17 glasova za, 2 glasa protiv, gospođe Vlatke Vukelić i gospodina Darjana Vlahova i 

jednim glasom suzdržanim, gospodina Franje Šabana,  donesen je 

 

PROGRAM 

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

2020. godini 

 

k) S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesen je  

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini 

 

Nakon prethodne točke, gospođa Ivana Cindrić je zakazala pauzu. 

Pauza je započela u 14,50 sati, a završena je u 15,00 sati. 

 

TOČKA 4. 

Utvrđuje se da nakon pauze sjednici nisu pristupili vijećnici Ljiljana Slunjski, Romana 

Skender, Darko Žak i Franjo Šaban pa je u odlučivanju u ovoj točki sudjelovalo 16 vijećnika. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno sa 16 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

 o promjeni naziva Osnovne škole Komarevo 

 

TOČKA 5. 

Utvrđuje se da su kod ove točke dnevnog reda sjednici pristupili vijećnici Ljiljana Slunjski, 

Romana Skender, Darko Žak i Franjo Šaban pa je u odlučivanju  sudjelovalo 20 vijećnika. 

 

U svom uvodnom usmenom izlaganju, gospođa Gordana Karapandža Prica je izvijestila da će 

uvodno izlaganje podnijeti i za točku 6. budući se točke 5. i 6. nadovezuju. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao da nema ništa protiv da mogu kupiti stanove i ljudi izvan 

Siska, ali možemo li to kako regulirati da ipak Siščani imaju prednost, bez obzira na broj 

bodova, u odnosu na one koji su izvan Siska, a kupili bi stanove? To bi prema našim 

građanima bilo korektno. 

 

Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla da je i ona to htjela upitati, ali je postavila pitanje je li 

ograničeno da bude jasna odredba koja se odnosi na prvu nekretninu u vlasništvu kako se ne 

bi dogodilo da netko ima pravo prvenstva, recimo hrvatski branitelj ili još k tome i invalid, a 
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da je to druga ili treća nekretnina tako da stvarno uvjeti budu jasni kako bi se mladim 

obiteljima omogućilo da im to bude prva nekretnina. 

 

Gospođa Gordana Karapandža Prica je objasnila kako je člankom 2. stavkom 2. Odluke o 

uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa 

društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska propisano da prvenstvo za kupnju 

stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu 

fizičkih osoba i građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja. 

 

Što se tiče uvjeta prebivanja na području Grada Siska, isto je definirano člankom 7. iste 

Odluke gdje prema prijavljenom prebivalištu na području Grada Siska, podnositelju zahtjeva 

pripada za svaki navršeni mjesec prebivanja 0,1 bod, a najviše do 50 bodova. 

Prijavljen boravak podnositelja zahtjeva na području Grada Siska se ne boduje. 

 

Gospodin Ivan Mlinarić je istaknuo da treba čitati jer sve piše u materijalima, ali možda ne bi 

bilo zgorega napraviti neku zaštitnu metodu kako bismo u budućnosti izbjegli prekupce, 

odnosno ljude koji bi, na taj način, stekli prvu nekretninu, a u konačnici iznajmljivali taj stan, 

a nadalje postali posjednici sljedeće nekretnine. Takav zaštitni mehanizam je svojevremeno 

bio u vrijeme obnove porušenih kuća nakon Domovinskog rata. Bila je obveza imati osobnu 

iskaznicu na toj adresi deset godina.  

 

Gospođa Gordana Karapandža Prica je objasnila da to nije propisano Odlukom, ali je 

propisano da Ugovor o kupoprodaju stana zaključuje APN, a ne Grad Sisak s potencijalnim 

kupcem pa se u Ugovoru definira da nema otuđenja nekretnine 10 godina. 

 

Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o uključivanju Grada Siska u Program gradnje stanova po Programu društveno 

poticane stanogradnje 

 

TOČKA 6. 

Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz 

Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska 

 

TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 20 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o donošenju Plana zaštite od požara Grada Siska 

 

TOČKA 8. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospođa Tonka 

Jozić-Novinc je podsjetila da se je u travnju razgovaralo o istom problemu pa je postavila isto 

pitanje: Kod donošenja Akcijskog plana, sada im se pridružuju i mjere iz Europske unije, 

zašto se kod izvedbe tog Plana ne kontrolira provedba tog Plana do kraja? Dakle, zašto se ne 
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kontrolira kako se ne bi dopustio prekid osnovnoškolskog obrazovanja kada je obvezno za sve 

u Republici Hrvatskoj, a jednako tako da idemo i za instancu više, i za srednju školu, da bi 

Romi imali mogućnost barem jednog zanimanja stručnog ili tehničkog, gdje bi se mogli 

implementirati više u društvo? Dakle, mjere kojima možemo kontrolirati provođenje. To je u 

redu, to je propisano i idemo to provesti do kraja kako bi se lakše mogli asimilirati u društvo. 

Nema tu neću-uzeti ono što ima odgovara, a onda neće. 

 

Jednoglasno s 20 glasova za, donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Akcijskog plana Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma za razdoblje 2018.-2020. godine 

 

TOČKA 9. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 20 glasova 

za, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 

 

TOČKA 10. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, jednoglasno s 20 glasova 

za, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu 

 

TOČKA 11. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, gospođa Tonka Jozić-

Novinc je upitala da li se donošenjem ovih izmjena Odluke o određivanju poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Siska dovodi do pogodovanja određenim 

osobama i ako su Gradska groblja pod ingerencijom Grada Siska, zašto bi se to uopće 

dovodilo u pitanje da se dira kad Gradska groblja imaju svoj prijevoz i već obavljaju tu 

djelatnost? Zbog čega je ponovno potrebno otvarati natječaj? To nije dobro i, zapravo, vodi 

primisli da se ovdje ide na to da jedna osoba može odlučivati o pogodovanju.  

Ako smo svi tu, nije razumljivo zašto svu tu ingerenciju prebacivati na jednu osobu, a već sve 

imamo posloženo?  

 

Gospođa Maja Del Vechio je objasnila kako je Gradsko vijeće svojom odlukom iz 2016. 

godine propisalo uvjete i mjerila natječaja. U jednom trenutku je rečeno da će Odluku o 

odabiru donijeti Gradsko vijeće. Prethodni postupak je uvijek provodilo naše nadležno tijelo i 

Odluku o raspisivanju natječaja je donosila gradonačelnica. Mi moramo raspisivati natječaj 

zato što nas zakon na to obvezuje jer nije propisano da je to komunalna djelatnost da se može 

povjeriti trgovačkom društvu. Znači, ovdje se raspisuje natječaj kao što je sada raspisani 

natječaj u tijeku i svi se mogu javiti. Mjerila su propisana kako je propisalo Gradsko vijeće. 

Jednostavno, predlažemo da bi Odluku o odabiru kao i u javnoj nabavi donijela 

gradonačelnica, a ne Gradsko vijeće. 
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S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesena je 

 

ODLUKA 

o izmjenama Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

Proračuna Grada Siska 

 

TOČKA 12. 

Gospođa Ivana Cindrić je rekla da nema nikoga da obrazloži prijedlog u ime predlagatelja 

akta, pa će ona pročitati s obzirom da je članica Povjerenstva. Povjerenstvo je u navedenom 

razdoblju održalo malo sastanaka jer su, u međuvremenu, dva najistaknutija člana 

Povjerenstva dali ostavku na članstvo u Povjerenstvu.  

Dogodila se i administrativna primopredaja posla. 

U međuvremenu su imenovana dva nova člana Povjerenstva, ali je, u međuvremenu i nova 

predsjednica dala ostavku.  

Vijeće je s najboljom namjerom nakon Rijeka Tanka, tražilo da u Povjerenstvu budu 

stručnjaci, ali unatoč trudu, nemoguće je dobiti stručnjake u Povjerenstvo jer se stručnjaci 

pretežno ispričavaju da imaju poslovne obveze, odnosno da privatno rade studije baš za te 

tvrtke jer im je to puno isplativije.  

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao da je od početka zainteresiran za tu cijeli priču te što će biti 

dalje s time.  

Rekao je da je izrazito razočaran s Izvješćem kao i s time što predsjednica Gradskog vijeća 

podnosi Izvješće, a ne gradonačelnica jer je u materijalima navedeno da je gradonačelnica 

podnositeljica prijedloga. To nije u redu niti korektno.  

 

S druge strane, Izvješće je totalno netransparentno i nejasno. Stoji da je Izvješće od studenog 

2019. godine do travnja 2020. godine. Zatim se u Izvješću spominje sastanak od 26. svibnja 

2020. godine. Koje razdoblje onda Izvješće pokriva? Koliko sastanaka Povjerenstva je 

održano? Kada su održani? Spominje se da je održano tri sastanka, a navedena su dva datuma 

održavanja sastanaka.  

To nije jasno. Može li se to obrazložiti? To nije jasno ni građanima kojih je veliki broj 

zainteresiranih i koji su pokazivali veliku želju da se stvari kontroliraju. Ovdje dobivamo 

priču koja je totalno čudna. Zar ne bi sastanci biti na mjesečnoj bazi, sukladno članku 6. 

Zaključka u kojem stoji da Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša će na 

mjesečnoj bazi dobivati izvješća? Toga nema. Koliko izvješća je Upravni odjel zaprimio od 

Povjerenstva? 

Što će biti dalje s Povjerenstvom s obzirom da je posljednja predsjednica dala ostavku?  

Gospodin Franjo Šaban je zamolio odgovore na svoja pitanja. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako je i on na tragu onoga što je gospodin Franjo Šaban 

rekao. Nije sve baš najjasnije.  

Navedeno je da je sastanak Povjerenstva održan u svibnju, ali nigdje gdje su se ti ostali 

sastanci dogodili. Taman i da ih je bilo tri, u Izvješću ih nema. Ako je na mjesečnoj razini, 

onda bi ih trebalo biti šest. 

S obzirom da je gospođa Ivana Cindrić bila predlagateljica tog materijala za sjednicu 

Gradskog vijeća, logično joj je postavljati pitanja. Što će biti s Povjerenstvom s obzirom da 

svi daju ostavke? Koja je vizija daljnjeg rada Povjerenstva?  
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Spominju se izmjene Generalnog urbanističkog plana Grada Siska. Traži se pomoć nadležnog 

upravnog odjela kako bi se prilikom izmjena uvrstila odredba kojom bi se...itd. Je li 

Povjerenstvo dobilo tu pomoć upravnog odjela? Da li se uskoro očekuju neke izmjene 

Generalnog urbanističkog plana?  

U odluci je navedeno da će gradonačelnica podnositi Izvješće. Zašto se predsjednica 

Gradskog vijeća uhvatila obrazlaganja akta?  

 

Gospodin Darko Žak je rekao da mu je, za razliku od gospodina Franje Šabana i gospodina 

Darjana Vlahova, sve jasno. 

To Povjerenstvo i način na koji je osnovano je bilo samo „smokvin list“. U tom Povjerenstvu 

su sudjelovali citat gradonačelnice: „SDP-ovi sateliti u vidu bivših članova MOST-a.“ 

To Povjerenstvo ne da je disfunkcionalno već ne postoji. Svi ljudi koji bi nešto znali reći, oni 

iz toga bježe. 

Činjenica je da je opasni otpad dovezen u Sisak. Činjenica je da oko Remondisa i Kemokopa 

smrdi. Smrdi ljudima na Zelenom brijegu, smrdi ljudima u centru grada, sva dokumentacija je 

dobivena, oni su tu prisutni i radit će dugo. To ljudima treba jasno i glasno reći. Dobro ste 

poslužili. Sve ste lijepo posložili i treba vam na tome čestitati. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je objasnila da ona obrazlaže točku dnevnog reda, a ne gradonačelnica 

jer je ipak ona osobno podnijela prijedlog da se tako nešto napravi, a u međuvremenu, stručni 

članovi Povjerenstva dolaze i odlaze. 

Točno je i da se nije mogla ispoštovati odredba Zaključka o održavanju dinamike sastanaka 

Povjerenstva. Točno je da su održana 3 sastanka upravo zato što nije bilo članova 

Povjerenstva. Tražili smo zamjenika i predsjednika, odnosno stručnjaka. 

Što se tiče izmjena Generalnog urbanističkog plana, prilikom izrade prijedloga izmjena, 

uvrstiti će se na najbolji način tako nešto unutra, a što je moguće u skladu sa zakonom. Ne 

radi se tu o prostornim planovima već i o zaštiti okoliša i odlaganju otpada. 

Što će biti dalje s Povjerenstvom, ne znamo s obzirom da smo danas dobili ostavku 

predsjednice Povjerenstva. Sve ćemo razmotriti na sljedećem sastanku i vidjeti koliko je to 

svrsishodno. 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da može pohvaliti sve članove Povjerenstva jer su to 

ljudi koji su volonteri i ne primaju naknadu za rad u Povjerenstvu, ali koji su prepoznali 

moment kao i predsjednica Gradskog vijeća da građani Siska žele takvo Povjerenstvo, 

odazvali su se spremno tome i odvajaju svoje vrijeme volonterski da bi se bavili pitanjima 

koja su građane zanimala.  

Povjerenstvo apsolutno radi transparentno. Svi zapisnici sa sastanaka su objavljeni na 

službenim stranicama Grada Siska i redovito se objavljuju, a o tome što je HDZ napravio u 

međuvremenu, to nije u zapisniku jer je došlo u posljednjih mjesec dana. Budući smo, 

temeljem odluke Gradskog vijeća, odbili izdati građevinsku dozvolu Rijeka Tanku, nadležno 

ministarstvo koje vodi HDZ je utvrdilo da smo dužni izdati građevinsku dozvolu te da je to 

dobra i vrijedna investicija kao i da je Studija o utjecaju na okoliš dobra. Stoga ćemo, 

temeljem naloga HDZ-ovog ministarstva, to morati i učiniti. 

 

Gospođa Tonka Jozić-Novinc se javila za ispravak netočnog navoda rekavši da ne možemo 

pretjerivati te da pohvaljuje volontere kao i da smo svi mi volonteri u trenutku kada izađemo 

na svoju ulicu, podignemo papirić i bacimo ga u kantu. Svi smo u tom krugu, ali mi govorimo 

o ljudima koji pišu studije za stotine tisuća kuna ili eura, a koji su onda bili u sukobu interesa 

kao dio ovog tijela. O tome se raspravljalo. Govorimo o ljudima koji „vrući krumpir“ 

odbacuju, a rade iste takve studije u privatnim firmama. Dakle, o tome govorimo. 
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Druga stvar je to što govorimo da nije važno koliko se održalo sastanaka Povjerenstva. Važno 

je i mora biti zapisano ako zakon propisuje da mora biti zapisano. Ne možemo biti selektivni i 

imati malo ovakav-malo onakav pristup. Ako smo nešto propisali, onda to tako mora biti. 

 

Gospodin Darjan Vlahov se složio s gospođom Tonkom Jozić-Novinc jer nitko od nas nije 

protiv Povjerenstva, ali ako je Gradsko vijeće na prijedlog predsjednice Gradskog vijeća koja 

je i članica tog Povjerenstva i mi svi zajedno glasali za odluku koja kaže da će se netko 

sastajati mjesečno i mjesečno podnositi Izvješće, koji je onda razlog da se mjesečno ne sastaje 

i podnosi Izvješće. 

Tko članove Povjerenstva obeshrabruje pa oni daju ostavke jer mi smo tek sada počeli 

raspravljati o Izvješću, a njih već nema? 

Možda trebamo naći neki drugi oblika rada? Možda zaista ljudima i treba dati neku naknadu 

ako troše svoje vrijeme? Imamo potrebu za tako nečim u gradu Sisku s obzirom na sve 

probleme, hajdemo modificirati odluku pa će, možda, biti bolje. 

Ne bi trebalo ispasti da zato što smo mi pitali koliko je bilo sastanaka i zašto u Izvješću od 

travnja je naveden sastanak u svibnju, ispada da smo mi obeshrabrili ljude. Pa to su logična 

pitanja. Što se događalo do travnja? Događalo se to da su ljudi podnosili ostavke. 

 

Gospodin Darko Žak se javio za ispravak netočnog navoda rekavši da ispravlja netočan navod 

gradonačelnice koja je rekla da treba pohvaliti članove Povjerenstva. Rekao je da on osobno 

nije pohvalio već im je čestitao na angažmanu i gospođe Ivane Cindrić. To Povjerenstvo je 

doista ispunilo svoju ulogu, ali ne kao kontrolno tijelo, odnosno kao tijelo koje je trebalo 

obavještavati javnost, a o tome nije nigdje bilo nikakvog govora. Izvješća se nisu podnosila 

redovito-nitko o tome nije vodi brigu. Kada želiš nešto neriješiti, onda osnuješ povjerenstvo i 

kupuješ vrijeme. To ste vi i htjeli. Kupili ste vrijeme. Odradilo se sve što se trebalo odraditi. 

Čestitam vam na tom angažmanu. Zaista ste napravili sve da opasan otpad završi u gradu 

Sisku. 

 

S 13 glasova za i 7 glasova protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospođe Tonke Jozić-Novinc, 

gospođe Romane Skender, gospodina Franje Šabana, gospodina Darjana Vlahova, gospođe 

Vlatke Vukelić i gospodina Darka Žaka, te bez suzdržanih glasova, donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu okoliša za razdoblje od studenog 

2019. do travnja 2020. godine 

 

TOČKA 13. 

Gospođa Ivana Cindrić je objedinila uvodna usmena izlaganja i raspravu po svim 

podtočkama. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Željka Đermanovića, gospodin Darjan 

Vlahov je rekao kako nema ništa protiv predloženih kandidata jer većinu ljudi ne poznaje, ali 

je predložio Povjerenstvu da se malo uspori taj tempo jer ako svake godine budemo 

dodjeljivali tim tempom, 10-15 nagrada, možda bi trebalo propisati kriterije za dodjelu jedne, 

dviju, tri nagrade kako ne bismo imali ovakvu situaciju. 

Rekao je da je pretraživao na stranicama grada Siska imali nekakav pravilnik o dodjeli 

nagrada, ali ga nije pronašao.  

Ako budemo ovako količinski dodjeljivali nagrade, možda kroz par godina više nećemo imati 

kome dodjeljivati. 
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Možda raspisati neki pravilnik pa kad se netko javi na javni poziv, da se zna da se dodjeljuju 

dvije, tri, četiri pet ili deset nagrada ako ima tolika količina ljudi.  

 

Gospodin Darko Žak je rekao kako nema primjedbi na prijedloge kandidata jer ih poznaje 

osobno ili iz rata. Klub vijećnika će glasati za sve prijedloge, ali ima primjedbe koje je iznio i 

na odboru prije održavanja ove sjednice Gradskog vijeća, a to do sada nije riješeno jer je 

vidljivo da ljudi koji su ovdje pobrojani, recimo piše: „Marinu Jakopoviću, časniku“. Časnik 

može biti od čina poručnika pa do čina brigadira. To neke vojnike i vrijeđa. Ako je Marin 

Jakopović satnik, onda je trebalo navesti čin satnika kao i nekom drugome da se zna.  

Imamo primjer Slavka Muže kod kojeg piše da je pripadnik Specijalne jedinice policije OSA, 

a nije bio običan pripadnik. Slavko Muža je bio u jednom razdoblju zapovjednik Specijalne 

jedinice policije OSA. 

Isto tako trebali ste se raspitati o Eduardu Blagaju koji je jedno vrijeme bio dozapovjednik i 

vođa Specijalističke grupe.  

Kad se dodjeljuju takva priznanja, red je da se navede čin i dužnost jer se zbog toga i 

dodjeljuju priznanja.  

Trebali ste se malo više zainteresirati da ne ispadnemo smiješni prilikom dodjele.  

Radi se o tehničkim primjedbama, ali nikako i na prijedloge imena i prezimena kandidata. 

  

a) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Emiru Fetibegoviću, satniku 

 

b) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Marinu Jakopoviću, časniku 

 

c) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Krešimiru Brajdiću-posthumno, bojniku 

 

d) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Sabidu Oraščaninu, pripadniku 120. brigade „Ban Toma Bakač“ i 57. samostalnog 

bataljuna Marijan Celjak 

 

e) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Ivici 

Žonti, pričuvnom poručniku 
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f) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Oliveru Miokoviću, natporučniku 

 

g) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je  

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Mariju Horvatu, časniku 

 

h) Jednoglasno s 20 glasova za, doneena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Eduardu Blagaju, pripadniku Specijalne jedinice policije „OSA“ 

 

i) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Slavku Muži, pripadniku Specijalne jedinice policije „OSA“ 

 

j) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 

Predragu Kozaru-posthumno, pripadniku Specijalne jedinice policije „OSA“ 

 

k) Jednoglasno s 20 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu Vladi 

Hodalju, brigadnom generalu 

 

 

 

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 15,55 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                            PROČELNICA                                 PREDSJEDNICA 

 

 

 Silvio Baljak                      Gordana Karapandža  Prica                        Ivana Cindrić 

 


