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PREDMET: Vraćanje razine plaća zaposlenika, 

                       Darjan Vlahov, odgovor na vijećničko pitanje,  

                       -dostavlja se. 

 

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 21. kolovoza 2020. 

godine, vijećnik Darjan Vlahov je postavio vijećničko pitanje gradonačelnici: 

2014. godine je odgojiteljicama i odgojiteljima u dječjim vrtićima i ostalim zaposlenicima 

nekoliko puta rezana plaća. 

S obzirom na izjave koje smo čuli 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 su bile prije sedam-osam godina?            

Sukladno članku 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 

13/13, 20/17, 13/18, 18/18 i 4/20), dostavlja se sljedeći odgovor: 

Za razliku od Sisačko-moslavačke županije, koja grca u dugovima i uzima 

kredite samo kako bi mogla isplatiti plaće uhljebima, te obaveze prema izvođačima radova i 

dobavljačima prenosi u naredna proračunska razdoblja, Grad Sisak ima uredne financije i 

impresivno stanje na računu od trenutnih plus 11 milijuna kuna.  

Od ožujka 2014.odgojiteljima i zaposlenicima gradskih vrtića u dva navrata 

povećana je plaća i u zadnjih 6 i pol godina nije bilo apsolutno nikakvih „rezanja plaće“. U 

veljači 2017. godine sve odgajateljice i svi zaposlenici ostvarili su rast plaće od 5,3 posto, a 

2018. godine masa plaća koja se isplaćuje zaposlenicima vrtića je povećana za dodatnih 2 posto. 

Dodatno, od 2017. godine svi zaposlenici vrtića primaju božićnicu i uskrsnicu, a zaključenjem 

kolektivnog ugovora u 2019. i dar za djecu. 

U periodu lockdowna sredinom 2020. kada odlukom Stožera vrtići nisu smjeli 

raditi, svi zaposlenici su ostvarili 80 posto svojih primanja iako je njih 95 posto bilo doma. 

 

                                            S poštovanjem, 

                                                                                       GRADONAČELNICA 

 

 

                                                                                         Kristina Ikić Baniček 

 


