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ZAPISNIK 

 

s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 17. veljače 2021. godine s početkom u 

10,03 sati u svečanoj dvorani Restorana Cocktail 2 u Sisku, Ulica Mije Goričkog 58. 

 

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, Tonka Jozić-Novinc, Zvonko 

Marincelj, Mario Markić, Marijan Medved, drugi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan 

Mlinarić, Edin Safić, Ljiljana Slunjski, Vesna Štengl, Vlatka Vukelić, Darjan Vlahov, Nenad 

Vukušić i Darko Žak. 

 

Odsutni vijećnici: Marko Jajčinović, Predrag Sekulić, Romana Skender, Franjo Šaban i Jure 

Šipuš-opravdali odsutnost. 

 

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, Mario Dugandžija, 

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

Upravnog odjela za proračun i financije, Mario Sekulić, voditelj Odsjeka za urbanizam, 

kulturnu baštinu i zaštitu okoliša Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 

Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno 

društvo, Danka Koštić, direktorica Gradske tržnice Sisak d.o.o., Katarina Luketić, direktorica 

Gospodarenja otpadom d.o.o., Darko Majić, direktor Auto prometa Sisak. d.o.o., Pejo 

Trgovčević, direktor Sisačkog vodovoda d.o.o., Goran Groš, direktor Komunalca Sisak.d.o.o., 

Tihana Kokanović, ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Stari, Sandra Kramarić, ravnateljica 

Dječjeg vrtića Sisak Novi, Dubravka Šurlan, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado 

Gotovac Sisak, Vlatko Čakširan, ravnatelj Gradskog muzeja Sisak, Josip Mrgan, ravnatelj 

Športsko rekreacijskog centra Sisak, Miroslav Golub, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Siska, Zdenko Plevančić, novinar Mreže TV, Nikola Čutuk, novinar Večernjeg lista, 

Iva Mušec Posilović, novinarka Radio Siska i Dragan Štrbac, zamjenik predsjednice Vijeća 

Srpske nacionalne manjine Grada Siska. 

 

Na početku sjednice svi nazočni su minutom šutnje odali počast poginulim stanovnicima u 

katastrofalnom potresu na području Sisačko-moslavačke županije. 

 

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

nazočno 20 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Aktualni sat je započeo u 10,05 sati. 

 

Gospodin Željko Đermanović je rekao da se njegovo  pitanje odnosi na namjenske kartice. 

Naši sugrađani su aplicirali na namjenske kartice s obzirom na žute i zelene U-2 oznake na 

objektima, a koje su određene od strane statičara. 

Da li ti građani imaju pravo na naknadu i od strane države sukladno Zakonu o obnovi? 

 

Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da građani koji će ostvariti pravo na namjenske kartice, 

također će ostvariti i pravo na naknadu od strane države. Jedno ne isključuje drugo. 

Prijavljeno je oko 3800 korisnika kartica. Podaci se obrađuju i uskoro u postupku idemo dalje.  
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Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom. 

 

Gospođa Vesna Štengl je rekla da krediterka i plakaterka su dva naziva kojima će sisačka 

političarka Kristina Ikić Baniček otići u povijest. 

Sjetimo se 2013. godine, najave velikih projekata stručnjakinje za EU fondove, a na kraju ste 

ispali samo stručnjakinja za podizanje kredita. 

Na račun Grada Siska, u prvim danima potresa, stigli su milijuni kuna donacija i vladinih 20 

milijuna kuna. 

Koliko ste od toga već potrošili na kampanju? 

Stvara li Vam problem to što Vaš predsjednik Peđa Grbin želi revitalizirati prugu na ovom 

području zbog koje ste zaradili kaznenu prijavu? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je potvrdila kako je 29. prosinca 2020. godine doista sisačko 

područje zadesio katastrofalan potres. Uslijedila je katastrofa koja i dalje traje u obliku 

nefunkcioniranja Vlade Republike Hrvatske i Stožera koji i dalje luta i traži sebe. To će trajati 

i duže nego posljedice potresa pa ćemo i dalje patiti od tih katastrofalnih postupaka. 

Mi smo danas 51 dan nakon potresa, a i dalje nije donesen pravilnik koji će ljudima objasniti 

na koji način će se predati obrasci, na koji način će ostvariti svoja prava temeljem Zakona o 

obnovi. 

Prošli ponedjeljak smo bili na sjednici Nacionalnog stožera gdje je ministar Horvat 35 minuta 

predstavljao vodič kroz obnovu koji je star 6 mjeseci i koji je donesen za područje Grada 

Zagreba uz napomenu da će u četvrtak na sjednici Vlade, dakle 3 dana nakon sjednice 

Nacionalnog stožera, biti donesen sličan takav pravilnik za područje Sisačko-moslavačke 

županije. Na žalost, mi ga nismo dočekali, nismo ga dočekali niti danas, a možda ćemo ga 

dočekati u četvrtak ako je za vjerovati Vladi. Navodno se negdje između dva ministarstva 

izgubio Pravilnik i navodno se radi na dodatnom pojednostavljenju. 

Što se tiče ljudi koji su pogođeni potresom, situacija je vrlo jednostavna, ili mogu biti u 

svojim domovima ili ne mogu biti u svojim domovima, ili su imali sreću dobiti kontejner ili 

kućicu ili nisu, ili su imali sreću biti među onih 16 sretnika koji su dobili stanove u vlasništvu 

države na području Grada Siska ili nisu. 

Dakle, što se tiče građana i samih stanovnika Sisačko-moslavačke županije, a time i Grada 

Siska, situacija je dovoljno pojednostavljena. 

Gradonačelnica je rekla kako joj je drago da se vijećnica kao i uvijek na sjednicama Gradskog 

vijeća bavi bitnim stvarima, da prepoznaje napore i potencijal koje smo napravili u Gradu 

Sisku kroz projekte financirane iz fondova EU te da shvaća sve napore koje smo uložili u 

sanaciju posljedica katastrofalnog potresa ne čekajući Vladu, da je vijećnica pročitala 

materijale za sjednicu Vijeća. Imamo točno navedene kriterije na koji način će se utrošiti 

sredstva koja su građani Republike Hrvatske uplatili na poseban račun koji je Grad Sisak 

posebno otvorio za posljedice katastrofalnog potresa i 20 milijuna kuna koje smo dobili od 

države. 

Dakle, sve je transparentno, sve je na temelju vrlo jasnih kriterija za razliku od države i 

Stožera koji je osnovan da donosi odluke, ali još nije u stanju donositi odluke. 

 

Gospođa Vesna Štengl je rekla kako je ovo bilo 5 minuta govora u svrhu političke kampanje, 

a ne odgovori na pitanja koja je postavila. Zatražila je pisane odgovore na svoja vijećnička 

pitanja. 

 

Gospodin Ivan Mlinarić je utvrdio da su djeca krenula u vrtiće i u škole. Zatražio je konkretne 

informacije o stanju građevina u kojima su smještene gradske ustanove, a posebno vrtići i 

osnovne škole. 
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Postoji li neki modus s obzirom da su grobnice negdje oštećene potresom? Postoji li neki 

način da se podignu nadgrobni spomenici, učvrste i obnove? 

 

Gospodin Goran Grgurač je objasnio da su većina vrtića prizemne zgrade, često puta 

montažne i one su, što se tiče potresa, pretrpjele minimalnu štetu, gotovo nikakvu. 

Na nekoliko objekata smo imali manju štetu koja je vrlo brzo sanirana, primjerice na Dječjem 

vrtiću „Bubamara“ gdje je na napukao vanjski, fasadni zid, ali nije ugrožena statika objekta i 

objekt je u funkciji. 

Svi vrtići su bili spremni prihvatiti djecu tjedan dana nakon potresa. 4. siječnja 2021. godine, 

vrtići su otvorili svoja vrata. 

Kod škola je nešto složeniji proces. Imamo dvadeset jednu zgradu o kojoj skrbimo. Od tih 

zgrada, nakon pregleda statičara, dvije zgrade su označene, jedna kao žuta, a druga kao 

crvena. 

Na dan potresa, 29. prosinca, obišli smo i školske dvorane kako bismo utvrdili u koje se mogu 

smjestiti ljudi čiji objekti za stanovanje su oštećeni ili uništeni u potresu. Sve školske dvorane, 

osim OŠ Ivan Kukuljević i OŠ Viktorovac su otvorene iste noći. 

Oznake sa žutim naljepnicama su imale OŠ Viktorovac, OŠ Budaševo i područna OŠ 

Topolovac. Crvenom oznakom je označena OŠ Ivana Kukuljevića. 

Najveći opseg radova smo imali u OŠ Viktorovac kako bismo dobili zelenu naljepnicu i to 

smo i napravili. 

Sve škole u kojima je nastava počela 1. veljače su sigurne pa tako i OŠ Viktorovac. 

Objekti koji su označeni žutom i crvenom naljepnicom, u njima se nastava ne održava 

zahvaljujući dovoljnim prostornim kapacitetima u drugim školama. Tako su djeca iz OŠ Ivana 

Kukuljevića izmještena u OŠ 22. lipnja, jedino u OŠ 22. lipnja ne može biti nastava u jednoj 

smjeni. Istu situaciju imamo i s OŠ Galdovo koja je označena žutom naljepnicom. U toj školi 

smo namjeravali krenuti s dogradnjom odgojno-obrazovnog centra, ali ćemo s tim krenuti 

odmah kako bi i OŠ Galdovo mogla primiti učenike. Djeca iz OŠ Galdovo se autobusima 

prevoze na nastavu u OŠ „Braća Bobetko“. 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila kako su Gradska groblja odmah drugi, treći dan 

nakon potresa uputila svim svojim korisnicima pozive da svi vlasnici grobnih mjesta koji su 

uočili oštećenja mogu to prijaviti upravi Gradskih groblja pa ćemo utvrditi hoće li ta sanacija 

moći biti financirana iz sredstava državnog proračuna ili će Grad Sisak morati donijeti 

naknadne mjere. Trenutno je najvažnije popisati svu štetu. 

 

Gospodin Ivan Mlinarić je bio zadovoljan na iscrpnim odgovorima na svoja pitanja. 

 

Gospođa Tonka Jozić-Novinc je na početku izrazila zadovoljstvo što su sjednici nazočni i 

predstavnici medija u epidemiološkoj situaciji što je njoj i HDZ-u jako bitno, a to je i zbog 

dva vijećnička pitanja koja će postaviti iako na njih odgovore znaju. 

Vijećnica je rekla da pitanja upućuje gradonačelnici te bi voljela da to kaže i javnosti. 

S obzirom da je odlazak gradonačelnice neminovan, neka gradonačelnica javno kaže, a 

građani Siska će to tek plaćati, tko je izradio projektni zadatak za natječajnu dokumentaciju za 

izgradnju Ledene dvorane i tko je istu dobio? Zašto se nisu držali Zakona o protupotresnoj 

gradnji kada su bili dužni s obzirom da je pao zabatni zid prema stepenicama? Imamo i 

fotografiju zida koji se urušio. Tko će za sve to odgovarati s obzirom da je budžet za 

izgradnju dvorane prešao početnih 5 milijuna kuna na sadašnjih vjerojatno preko 40 milijuna 

kuna? 
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Drugo pitanje se odnosi na rekonstrukciju bazena u Capragu. Rekonstrukciju je radila ista 

firma koja gradi sportsku dvoranu Zeleni brijeg. Odgovor je jedan jedini, svi to znamo. Koja 

je to tvrtka? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je podsjetila kako je 2017. godine uveden standard da se sve 

sjednice Gradskog vijeća uživo prenose, a aktualni sat se uživo prenosi i na Radio Sisku dok 

su na sjednicama prisutni i predstavnici medija pa nije jasno oduševljenje vijećnice i HDZ-a 

jer je standard prisutnosti medija na sjednicama Vijeća davno postavljen. 

Što se tiče kapitalnog projekta izgradnje Ledene dvorane, pješačke zone, bazena u Capragu 

kao i svih ostalih projekata koji su rađeni, sve relevantne informacije od izrade projektnog 

zadatka, raspisivanja javnog natječaja, projektne dokumentacije, odabira izvođača, trajanja 

radova i cijene radova, sve je dostupno na službenim stranicama Grada Siska jer tako traži 

zakon. 

Sve projektne zadatke rade zaposlenici gradske uprave. 

Srećom da su oštećenja nakon potresa na svim objektima ŠRC-a Sisak bila minimalna. Imali 

smo manja oštećenja na staroj zgradi koja nikada nije bila dio projekta Ledene dvorane i ta 

oštećenja su otklonjena. 

 

Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla kako se ovo pretvara u katastrofu. Rekla je da nije 

potrebna igra riječi gradonačelnice i njezina elokvencija. To nisu odgovori na njezina pitanja. 

Odgovor je firma KAP4. Odgovor je da se od početnih 5 milijuna kuna došlo do više od 40 

milijuna kuna, da izgled zgrade ne odgovara početnoj projektnoj dokumentaciji i da zakon 

nije poštovan. 

Vijećnica ja zatražila pisane odgovore na svoja pitanja. Zašto samo firma KAP4 i kako je 

moguće da ni jedna druga firma u našoj Sisačko-moslavačkoj županiji nije mogla dobiti posao 

te koliko je od toga koristi imala gradonačelnica? 

 

Gospodin Marijan Medved je utvrdio da svoj zahtjev postavlja zamjeniku gradonačelnice 

Marku Krički zatraživši detaljno izvješće o posljedicama potresa kako bismo imali uvid u 

stanje na današnji dan. 

 

Gospodin Marko Krička je objasnio da statičari još uvijek odrađuju svoj posao. Njihovim 

radom koordinira država, a ne Grad Sisak ili Sisačko-moslavačka županija. Oni rade najbolje 

što mogu, ali, nažalost, njihov rad je volonterski. 

U ovom trenutku, na području Grada Siska statičarskim pregledima crvenom naljepnicom je 

označeno 714 objekata. Za Grad Sisak je važno naglasiti da jedna crvena oznaka ne znači 

jedan objekt. U većini slučajeva, kao npr. u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda, ne znači da 

se radi samo o jednom objektu već to znači da je broj objekata s crvenom oznakom porastao 

za 150 objekata, odnosno stanova jer se radi o stambenim zgradama. Radi se o 150 obitelji za 

koje smo zajedno s državnom dužni pronaći način za njihovo zbrinjavanje. Takvih situacija u 

Gradu Sisku je oko 500 stanova koji su registrirani u aplikaciji samo kroz jednu crvenu točku. 

To je potrebno naglasiti zato što od 1500 kontejnera koji su dopremljeni na potresom 

pogođenom području, u ovom trenutku možemo zaokružiti na veći broj, u Sisku je oko 200 

kontejnera. Izračunajte postotak kako biste vidjeli o čemu se tu radi. 

Razmjere štete možemo komentirati i kroz žute oznake kojih je u ovome trenutku 1395. 

Potrebno je ponovno naglasiti kako je to u aplikaciji jedna žuta točkica što ne znači da je to i 

broj oštećenih objekata. Naravno da je tako i u Petrinji i u Glini i drugdje. Svi ti brojevi o 

crvenim, žutim i zelenim oznakama, ne radi se isključivo o jednom objektu, odnosno 

stambenoj jedinici, a u Sisku, na žalost, radi se i o 10 puta većem broju. 
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Zelenih oznaka je 5017 što ne znači da su to zelene oznake bez oštećenja već to znači da 

imaju određena oštećenja, posebno se tu radi o dimnjacima, a u sezoni kada je potreba za 

zagrijavanjem prostora velika. Tako su i mnogi zeleni objekti neupotrebljivi jer ne možemo 

očekivati da baka od 80 godina u stanu provede iduća tri mjeseca bez grijanja. 

Ono što je dobro u cijeloj toj priči je da je 129 objekata koji su bili prijavljeni za statičke 

preglede, a pokazali su se neoštećenim, a to je ona famozna bijela oznaka koju nitko ne 

spominje. 

U ovom trenutku za zbrinjavanje preko Grada Siska, odnosno preko države jer je Grad Sisak 

samo posrednik po pitanju zbrinjavanja u kontejnerima ili mobilnim kućicama, od 660 

podnesenih zahtjeva na jučerašnji dan, riješeno je 217 zahtjeva za ukupno 552 osobe, a 

odbijeno je  47 ponuda za stambeno zbrinjavanje, na temelju zahtjeva za stambeno 

zbrinjavanje. To ne znači doslovno odbijanje već su vjerojatno riješili smještaj na privatan 

način ili kroz privatan smještaj kod rodbine, prijatelja i sl. 

U ovom trenutku imamo 398 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje od kojih je 1214 članova 

kućanstava. 

To je ono što je privremeno. Moramo biti svjesni da su mnogi ljudi kod rodbine pa su još 

uvijek bez odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja. 

Važno je naglasiti da od 660 zahtjeva, 297 zahtjeva je tzv. crvenih zahtjeva, 216 je žutih 

zahtjeva. S jučerašnjim danom smo počeli zbrinjavati i žute oznake jer nismo mogli 45 dana 

njih zbrinjavati prema uputama iako razlika između žutih i crvenih je isključivo samo u boji, a 

često su i zeleni neupotrebljivi zbog sezone grijanja u kojoj se nalazimo. 

Nadamo se da ćemo pregledavati i zbrinjavati temeljem situacije na terenu, a ne temeljem 

boje ili ćemo zbrinjavati temeljem nekih drugih kriterija, a nakon sastanka u Petrinji s 

Nacionalnim stožerom. 

U vezi sa zbrinjavanjem, treba naglasiti da veliku stvar na terenu rade i privatni donatori kao 

npr. Caritas, a koordiniramo se koliko možemo. 

Svima se zahvaljujemo na pomoći iz Hrvatske i inozemstva. 

Tako je npr. jedan mali gradić u Austriji osigurao Gradu Sisku 11 kontejnera što je skoro 10 

% od ukupnog broja kontejnera koji su na području Grada Siska. 

 

Gospodin Marijan Medved je rekao kako je zadovoljan podnesenim izvješćem. 

 

Gospodin Darko Žak je utvrdio kako je katastrofalan potres izazvao puno problema kao da ih 

ovaj grad i inače nije imao, a koji će nas pratiti i u sljedećem razdoblju, a to su problemi 

uzrokovani time što je na vlasti bila nesposobna garnitura koja je zadužila Grad Sisak i dovela 

puno oporabitelja opasnog otpada u ovaj grad, a s kojima ćemo se morati nositi u sljedećem 

razdoblju. 

Svi se sjećamo prosvjeda protiv otpada u Sisku. Jedino je gradonačelnica smatrala da je to 

biznis koji nam treba. Ne možemo to povezati imali li to veze s naglim otplaćivanjem kredita 

gradonačelnice i nekakvim nekretninama jer se priča o njezinim nekretninama na moru. 

Budući je gradonačelnica odigrala veliku predstavu kao što je zaključak Gradskog vijeća 

Grada Siska kojim se Rijekatanku zabranjuje izdavanje građevinske dozvole za gospodarenje 

opasnim i neopasnim otpadom, poštovane kolegice i kolege vijećnici i novinari, dana 27. 

prosinca 2020. godine, Grad Sisak je izdao građevinsku dozvolu Rijekatanku unatoč 

zaključku Gradskog vijeća. 

Gradonačelnica je ta koja uvijek sve moralizira i kojoj je HDZ uvijek i za sve kriv. Maske su 

pale. Zašto ste prodali grad gradonačelnice? 
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Gospođa Kristina Ikić Baniček je objasnila da danas pored katastrofalnog potresa, nije htjela 

govoriti da je i HDZ zadesila katastrofa u liku silnih nekretnina koje smo vidjeli da vaš 

donedavni predsjednik županijske organizacije ima. 

Rekla je da nije htjela govoriti o tome da se stvarno imate čega sramiti jer ste pripadnici HDZ-

a koja je pokušala svim stanovnicima Grada Siska uvaliti obnovu po istom modelu kao i u 

Gradu Zagrebu koji ima Proračun od 7 milijardi kuna i gdje je četvorni metar stana vredniji 

barem 5 puta od četvornog metra u Gradu Sisku, ali ako si želite čeprkati po ranama, možemo 

i o tome govoriti. 

Grad Sisak, odnosno upravni odjel zadužen za izdavanje građevinskih dozvola je dosljedno 

poštovao zaključak koji je donijelo Gradsko vijeće i odbio je izdati građevinsku dozvolu 

Rijekatanku. Nakon toga, Rijekatank se žalio ministarstvu na čijem čelu je HDZ-ovac, a 

HDZ-ovac, ministar je naredio Gradu Sisku da, po sili zakona, moramo tu građevinsku 

dozvolu izdati ili će to oni učiniti umjesto nas. 

Stoga, što se tiče Grada Siska, njegovih službi i Gradskog vijeća, odnosno gradskih vijećnika 

koji su mirne savjesti glasali za taj zaključak kao i predsjednica Gradskog vijeća koja ga je 

većim dijelom inicirala s vijećnikom Predragom Sekulićem, možete biti mirni, da što se tiče 

Grada Siska, sve je poštovano. To što nam državom i dalje drma kriminalna organizacija, to 

ćemo morati pričekati do sljedećih parlamentarnih izbora ili prije ako većina u parlamentu 

bude izgubljena. 

Bilo bi bolje da na sjednici Vijeća ne spominjete nekretnine župana Žinića, Vašeg prijatelja i 

kolegu i da ne pokrenemo analizu imovinskih kartica jer se tu nećete dobro provesti. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao da je trvtku Rijekatank upravo gradonačelnica dovela u ovaj 

grad. Nitko drugi. Prodala im je zemljište i licemjerno isforsirala zaključak Gradskog vijeća. 

Nakon što je Rijekatank dobio dozvolu, gradonačelnica je dala zeleno svjetlo i zahtjev 

Gradskog vijeća da se zabranjuje gospodarenje opasnim otpadom na području Poslovne zone 

Novo Pračno, uvršren je u prijedlog prostornog plana. To je bila samo predstava za javnost i 

ništa drugo. Nadamo se da neće imati apsolutno nikakvog pravnog učinka jer je Rijekatank 

dobio dozvolu donošenjem izmjena prostornog plana. Slučaj Rijekatanka će se smatrati 

zatečenim stanjem i prostorni plan neće predstavljati zapreku djelatnosti Rijekatanka. Prodali 

ste Sisak Rijekatanku. 

 

Gospodin Ivica Grgurić je upitao koliko su nakon potresa oštećene gradske ustanove i 

trgovačka društva i da li funkcioniraju? 

 

Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da od ukupnog broja poslovnih prostora u 

vlasništvu Grada Siska ili koje koristi Grad Sisak, ustanove ili trgovačka društva kojima je 

Grad osnivač, a to je 110 prijavljenih šteta, na temelju dosadašnjih pregleda, imamo 63 

objekta na kojima su utvrđena veća ili manja oštećenja. 

Što se tiče ustanova kojih je Grad Sisak osnivač, one redovno funkcioniraju. Na žalost Dječji 

odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac ne može djelovati u svom prostoru budući 

je isti prostor u potpunosti neuporabljiv. 

Također je i veliki broj stanova u vlasništvu Grada Siska oštećen i taj broj nije konačan zbog 

toga što svi stanovi nisu pregledani kao i zbog toga što su i nakon pregleda, a nakon daljnjih 

potresa, pretrpjeli nova oštećenja. 

 

Gospodin Ivica Grgurić je bio zadovoljan dobivenim odgovorom na svoje vijećničko pitanje. 
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Gospodin Darjan Vlahov je objasnio da su ga roditelji iz nekoliko škola zamolili da uputi 

pitanje gradonačelnici u vezi s pristupnim putevima školama. Oni su pokrenuli inicijativu na 

FB-u. Radi se o npr. fotografijama OŠ „22. lipanj“. 

Vijećnik je na fotografiji pokazao pristupni put od strane podvožnjaka. Vidi se kuća koja je 

označena crveno, a i s druge strane je kuća označena crveno. Znači da su i jedna i druga 

ograđene. Da bi učenici došli do škole, moraju iskoračiti na cestu. Isti takav slučaj je i od 

strane Kupe kada i s desne i s lijeve strane imamo kuće s crvenim oznakama. Od strane 

Hotela „Panonija“ je postavljena skela. Dakle, radi se o dva smjera. Planira li se išta poduzeti? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da se ne slaže s ocjenom vijećnika da se ništa nije 

poduzelo s obzirom da su vatrogasci u 51 dan imali preko 10 tisuća intervencija koje su se 

odnosile na uklanjanje dimnjaka i opasnih dijelova krovova. Sjećate li se situacije u gradu 

Zagrebu gdje su građani prepušteni sami sebi, gdje su ljudi morali angažirati privatne tvrtke i 

HGSS ili plaćati profesionalce da odrade posao, a mi imamo sreće s obzirom na kvalitetnu 

Javnu vatrogasnu postrojbu i izvrsnog zapovjednika koji je uspio pribaviti specijalizirana 

vozila te je 10 tisuća dimnjaka i opasnih dijelova krovova uklonjeno. Usporedno s tim, 

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Upravni odjel za gospodarstvo i 

komunalni sustav, svakodnevno s ovlaštenim tvrtkama, temeljem elaborata uklanjaju opasne 

dijelove zgrada. Najčešće su to zabatni dijelovi zgrada koje su bile u lošijem stanju i prije 

potresa. 

Pred sam početak školske godine smo napravili i snimke dronom okolice škola jer smo se 

željeli uvjeriti je li ostao koji opasan dio prolaza koje nismo vidjeli, a koje su naknadni potresi 

još oštetili. Temeljem navedenoga, napravljen je tunel za sigurnu prohodnost u Lovrićevoj 

ulici i kod Hotela „Panonija“. 

Angažirana je tvrtka da napravi siguran prolaz i u Starčevićevoj ulici. Trenutno se, u suradnji 

s konzervatorima izrađuje plan da se tako nešto napravi i u Rimskoj ulici. 

Što se tiče Šipuševe ulice, radi se o lokaciji Nikola Šipuša 1. Ta građevina zajedno s 

vlasnikovom suglasnošću za rušenje zajedno s elaboratom koji je financirao Grad Sisak je 

prije 17 dana predana Nacionalnom stožeru na čijem čelu je gospodin Tomo Medved koji je 

rekao da će oni uklanjati takve opasne situacije, a da im mi samo dostavimo suglasnosti 

stanara i elaborate ako smo ih napravili. Do danas smo dostavili 62 takve lokacije i, do sada, 

još nije niti jedna cigla maknuta. 

Nadamo se da će Stožer s jednom od 5 tvrtki koje su angažirane, dovesti i na područje Grada 

Siska i krenuti s uklanjanjem jer su nam rekli da mi to sami ne smijemo iako je Javna 

vatrogasna postrojba nabavila mehanizaciju i ima osobu koja je osposobljena za upravljanje 

tim strojevima. 

Na sjednici Nacionalnog stožera, ministar Horvat nam je izričito rekao da jedinice lokalne 

samouprave ne smiju, temeljem elaborata i pribavljenih suglasnosti, već će to odrađivati i 

organizirati država. 

Dok se ne pokrene taj postupak, najvažnije nam je bilo pokrenuti postupak za objekte koji su 

označeni crveno zbog toga što ih ugrožavaju građevine s lijeve i/ili desne strane. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako nije zadovoljan odgovorom na svoje vijećničko 

pitanje jer nije dobio odgovor. Stvar je vrlo jednostavna. U jednoj ulici imate parkirališna 

mjesta. Mogu se dva parkirališna mjesta osloboditi kako bi učenici mogli prolaziti tim putem.  

Pitanja je postavio za dva konkretna slučaja: Prođite gradom, pogledajte i utvrdite što se može 

napraviti u vezi s ta dva konkretna slučaja kao i oko svih škola. Što čekate? Nije u pitanju 

postavljanje skele jer ima dovoljno mjesta da se napravi koridore za siguran prolaz učenika. 

Nema potrebe nešto čekati. 
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Gospođa Goranka Arthofer je postavila dva pitanja gradonačelnici: 

1. Do kada će trajati da ljudi ne plaćaju vodu bez obzira što je to objavljeno na mnogim 

portalima, na stranicama Grada Siska, na stanicama Sisačkog vodovoda d.o.o.? Ljudi i dalje 

pitaju za račune za vodu. 

2. Drugo pitanje se odnosi na subvencije za naše građane koji su zbog crvenih ili žutih oznaka 

na objektima odselili u druge stanove i tamo plaćaju najamninu. Koliko Grad Sisak daje za te 

stanarine? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je istaknula kako joj je drago da smo se sami dokazali i da 

sami možemo pomoći svojim sugrađanima dok se država ne snađe, dok država ne organizira i 

ne uspostavi postupak. 

Mi smo od prvog dana rekli da subvencioniramo najam stanova ili stambenih objekata svima 

onima koji imaju neupotrebljive ili privremeno neupotrebljive stambene objekte. 

Subvencioniranje se odnosi na takav najam i iznosi do tisuću kuna mjesečno. Za sada smo 

odredili rok da ćemo to raditi do 1. lipnja, ako država do tada ne pojednostavi postupak, s tim 

ćemo nastaviti i dalje. Za sada imamo 59 takvih zahtjeva. Postupak je jednostavan. Potrebno 

je predati ugovor koji je sklopljen s najmodavcem i ovjeren u Poreznoj upravi, a Grad će 

financirati taj iznos. 

Danas na ovoj sjednici Gradskog vijeća ćemo potvrditi da račune otpisujemo za siječanj, 

veljaču i ožujak. 

Dakle, osim što se besplatno možete voziti u autobusima na gradskim linijama 1.,2.,3. i 4, 

osim što možete besplatno se klizati u Ledenoj dvorani i besplatno plivati na bazenu, u 

siječnju, veljači i ožujku, nećete plaćati odvoz komunalnog otpada, utrošenu vodu i 

komunalnu naknadu. Sve to se odnosi na sve fizičke osobe na području Grada Siska. 

Sve mjere, ako ih danas usvoji Gradsko vijeće, su veće od 12 milijuna kuna. 

 

Gospođa Goranka Arthofer je rekla kako je zadovoljna odgovorima na svoja vijećnička 

pitanja. 

 

Aktualni sat je završen u 11,00 sati. 

 

Utvrđuje se da za vrijeme trajanja aktualnog sata svoja vijećnička pitanja nije postavila 

vijećnica Vlatka Vukelić i vijećnik Mario Markić te će oni postavljati pitanja na početku 

aktualnog sata sljedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Siska.  

 

Nakon aktualnog sata, predsjednica je zakazala pauzu za provjetravanje prostora. 

 

Predsjednica je utvrdila da je nakon pauze sjednici nazočno 20 vijećnika te se mogu donositi 

pravovaljane odluke 

 

Gospođa Ivana Cindrić je predložila sljedeću dopunu dnevnog reda: 
 

Iza točke 18.  predloženog dnevnog reda dodaje se nova točka 19. koja glasi: 

 „19.Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada 

Siska“ 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

 

Gospođa Silvija Mužek je obrazložila dopunu dnevnog reda rekavši sljedeće:  

Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Siska 

nije se mogao dostaviti do datuma dostavljanja materijala vijećnicima za sjednicu Gradskog 
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vijeća jer je očitovanje Sindikata državnih i lokalnih službenika Republike Hrvatske 

Podružnica Grad Sisak na navedeni prijedlog odluke dostavljeno nakon objave materijala za 

sjednicu Gradskog vijeća na službenim stranicama Grada Siska. 

 

Prethodni prijedlog za dopunu dnevnog reda je usvojen jednoglasno s 20 glasova za. 

 

Predsjednica je predložila sljedeći 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

2. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava koja su Gradu Sisku dodijeljena Odlukom o 

raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju 

sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. 

godinu (klasa: 400-06120-02105, urbroj: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

4. Prijedlog programa Sisački poduzetnik/ca 2021., 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

5. Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor 

i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja 

epidemije COVID-19 virusom  te uslijed proglašene katastrofe uzrokovane potresom, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

6. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Sisačko-moslavačke 

županije, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, za rekonstrukciju sklopa Domobranske vojarne 

u Sisku i prenamjenu u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije 

u Sisku, Lađarska ulica 28A, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

7. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

8. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

9. Prijedlog oduke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i 

gradskih četvrti na području Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu 

Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

11. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Siska u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

12. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020. 

godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

13. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 

financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček  

 

14. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 

2021. godini u Gradu Sisku, 
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Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček  

15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe  Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

17. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića 

Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

18. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sisak Novi, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

19. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 20 glasova za. 

 

Predsjednica je zakazala pauzu za održavanje zajedničke sjednice Odbora za statutarno-

pravna pitanja i Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska koji će razmatrati 

dopunjenu točku dnevnog reda. 

 

Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su: Nenad Vukušić-predsjednik, Ivana Cindrić-

zamjenica predsjednika, Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi Odbora. 

 

Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska su: Ivan Jurić-predsjednik, 

Ivan Mlinarić-zamjenik predsjednika, Ivana Cindrić, Ivica Grgurić i Vesna Štengl-članovi 

Odbora. 
 

 

Zajednička sjednica stalnih radnih tijela počela je u 11,25 sati. 

 

Utvrđuje se da je na sjednici Odbora za statutarno-pravna pitanja prisutno 5 članova Odbora, 

odnosno svi članovi Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Utvrđuje se da je na sjednici Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska 

prisutno 5 člana Odbora, odnosno svi članovi Odbora te se mogu donositi pravovaljane 

odluke. 
 

Predsjednici stalnih radnih tijela predložili su sljedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno od strane svih članova stalnih radnih tijela. 

 

Utvrđuje se da je uvodno usmeno obrazloženje podnijela gospođa Silvija Mužek. 
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TOČKA 1. 

Gospođa Vesna Štengl je upitala gospođu Silviju Mužek ima li saznanja koliki je iznos na 

godišnjoj razini koji se odnosi na povećanje plaća pojedinih službenika i namještenika? Jesu li 

ta sredstva osigurana u Proračunu Grada Siska za 2021. godinu. 

 

Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da su sredstva osigurana u Proračunu Grada Siska za 

2021. godinu. 

 

Gospodin Darko Žak je upitao da li se, osim koeficijenata, mijenja i osnovica za obračun 

plaća? 

 

Gospođa Silvija Mužek je objasnila da se osnovica ne mijenja. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je upitala o kolikim povećanjima plaća se radi. 

 

Gospođa Silvija Mužek je rekla kako ovisi o pojedinim radnim mjestima, ali najveće 

povećanje je oko 300,00 kuna. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao kako se radi o dijeljenju kikirikija radnicima. Oni koji imaju 

visoke plaće, dobit će i najviše povećanje plaća što se radi u vremenu pred lokalne izbore. 

Radi se o nepravednoj raspodjeli i nemogućnosti sindikalnog pregovaranja zahvaljujući 

Kristini Ikić Baniček koja nikada nije potpisala Kolektivni ugovor sa zaposlenima u gradskoj 

upravi. 

U sustavu Grada Siska različite su osnovice za obračun plaća u gradskoj upravi, ustanovama i 

trgovačkim društvima. 

 

Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, 

gospodina Darka Žaka utvrdili Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika i proslijedili Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinaom Grada Siska su jednoglasno s 5 

glasova za utvrdili Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika i proslijedili gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

Zajednička sjednica je završena u 11,40 sati. 

___________________________________________________________________________ 

 

Prije izjašnjavanja o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na sjednici, sjednicu je 

privremeno napustila vijećnica Dragica Krupljanin te je u izjašnjavanju sudjelovalo 19 

vijećnika. 

 

Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, predsjednica je dala na 

glasovanje izjašnjavanje o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na sjednici. 

 

Prethodni prijedlog je usvojen  jednoglasno s 19 glasova za. 

 

Nakon izjašnjavanja, sjednici je kod glasovanja u točki 3. usvojenog dnevnog reda u 11,50 

pristupila vijećnica Dragica Krupljanin te je u glasovanju sudjelovalo 20 vijećnika. 
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TOČKA 1. 

Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska usvojen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

TOČKA 2. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, jednoglasno s 19 glasova za, 

donesena je 

 

ODLUKA 

o raspodjeli sredstava koja su Gradu Sisku dodijeljena Odlukom o raspodjeli sredstava 

koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju sredstava na 

teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu 

(klasa: 400-06120-02105, urbroj: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020. godine 

 

TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, jednoglasno s 20 glsova za, 

donesena je  

 

ODLUKA 

o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija  

 

TOČKA 4. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Marija Dugandžije, jednoglasno s 20 

glasova za, donesen je 

 

PROGRAM 

Sisački poduzetnik/ca 2021. 

 

TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Marija Dugandžije, jednoglasno s 20 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 

zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije 

COVID-19 virusom  te uslijed proglašene katastrofe uzrokovane potresom 

 

TOČKA 6. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Marija Dugandžije, jednoglasno s  20 

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Sisačko-moslavačke županije, Sisak, 

Stjepana i Antuna Radića 36, za rekonstrukciju sklopa Domobranske vojarne u Sisku i 

prenamjenu u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije u 

Sisku, Lađarska ulica 28A 

 

 

 

Prije prelaska na točku 7. dnevnog reda, gospođa Ivana Cindrić je istaknula kako će gospođa 

Gordana Karapandža Prica objediniti uvodno usmeno obrazloženje po točkama 7., 8. i 9. jer 
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se radi o usklađivanju akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

TOČKA 7. 

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

glasova za, donesena je  

 

STATUTARNA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska 

 

TOČKA 8. 

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

glasova za, donesena je 

 

POSLOVNIČKA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska 

 

TOČKA 9. 

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

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA  

o izmjeni i dopune Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na 

području Grada Siska 

 

TOČKA 10. 

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

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništu Grada Siska 

 

TOČKA 11. 

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

glasova za, donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu 

 

TOČKA 12. 

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

glasova za, donesena 

 

GODIŠNJA ANALIZA 

stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020. godinu 
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TOČKA 13. 

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

glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o minimalnim finanijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2021. godini 

 

TOČKA 14. 

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

glasova za, donesena je  

 

ODLUKA  

o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2021. godini u 

Gradu Sisku 

 

TOČKA 15. 

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

glasova za, donesena je  

 

ODLUKA 

o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska 

 

TOČKA 16. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 20 glasova 

za, donesena je  

 

ODLUKA 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva u Gradu Sisku u 2021. godini 

 

TOČKA 17. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 20 

glasova, donesena je  

 

ODLUKA 

o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska 

 

TOČKA 18. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 20 

glasova, donesena je  

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sisak Novi 

 

TOČKA 19. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darko Žak je rekao 

da podržavaju povećanje plaća kada bi znali da će to biti pravilno raspoređeno, odnosno da 

oni koji imaju najniže plaće dobiju veće plaće. Lijepo je to slušati na kraju mandata kada se 

podižu plaće. Do sada su se plaće smanjivale, nije se vodio dijalog, nije se pregovaralo ni s 
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kim. Bilo je: radim sve što hoću. I dalje će se pročelnicima isplaćivati dodaci, 10 do 20 % 

povišice, prekovremeni rad, sve živo i mrtvo, a vi stoko sitnog zuba radite, a mi ćemo vam 

sada povisiti plaću za 200,00 kuna. Ako te fore i sada upale, stvarno svaka čast. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je istaknuo da je prije pokušao dobiti odluku od pročelnice Silvije 

Mužek, ali nije siguran da li je bio najjasniji. Je li Sindikat dao suglasnost na ovakav prijedlog 

odluke? 

Vijećnik je rekao da dobronamjerno upozorava jer misli da prijedlog odluke nije u skladu s 

Pravilnikom o unutarnjem redu i nije u skladu s Uredbom o koeficijentima radnih mjesta u 

lokalnoj i područnoj samoupravi već je ta odluka napravljena isključivo za neke ljude imenom 

i prezimenom jer definitivno ovdje pišu radna mjesta. 

Nije intencija ni Uredbe ni Pravilnika da se ta radna mjesta klasifikacijskog ranga toliko 

približe jedna drugima da je veći raspon radnih mjesta unutar klasifikacijskog ranga no što je 

od klasifikacijskog ranga do klasifikacijskog ranga. Ovdje je slučaj da između dva 

klasifikacijska ranga imate razliku od 0,01 u koeficijentu, a unutar klasifikacijskog ranga 

imate za 0,5 bodova razliku. To nikako nije u skladu  ni s Uredbom, a evo i na kraju se opet 

postavlja pitanje je li Sindikat dao suglasnost na ovakav prijedlog odluke? 

 

Gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla kako se ova odluka na početku sjednice stavila navrat -

nanos i stoje upitnici iza svega što pitamo. Kolika je u apsolutnom iznosu masa novca za 

koeficijente koji se predlažu za pročelnika upravnog odjela, kolika će biti povišica i kolika je 

povišica za najnižu plaću kako bismo vidjeli što će dobiti jedni, a što će dobiti drugi? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je istaknula da se nije mislila javiti za riječ, ali vidi da neki 

vijećnici ne čitaju materijale. Da ste ih pročitali, vidjeli biste da se ne mijenja plaća 

gradonačelnici i zamjeniku gradonačelnice, ne mijenja se pročelnicima, ne mijenja se plaća 

zamjenicima pročelnika, ne mijenja se plaća voditeljima odjela, ne mijenja se plaća višim 

savjetnicima i savjetnicima. 

Plaća se mijenja onima koji su do sada imali najniže koeficijente: referenti, stručni suradnici. 

Najveći dio gradske uprave je obuhvaćen, a o tome koliko to financijski iznosi, možemo vam 

reći nakon što se počne primjenjivati ili radi li se o tome je li netko dobio 100 ili 200 kuna 

veću plaću. 

Sve je u skladu sa zakonom i uredbom i svi rasponi su napravljeni u skladu sa svim zakonima 

koji su trenutno važeći u Republici Hrvatskoj za sve jedinice lokalne samouprave pa tako i za 

Grad Sisak. 

 

Gospodin Darjan Vlahov se javio za ispravak netočnog navoda rekavši da, ako on nije dobro 

pročitao materijale, nije ih pročitala ni gradonačelnica jer odluka ne definira plaću 

gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice, a mijenjaju se plaće višim savjetnicima jer ima 

viših savjetnika čiji će koeficijent biti 3,50, a ima viših savjetnika koji će imati koeficijent 

3,15. Mijenjaju se i plaće savjetnika. Neki savjetnici će imati plaću po koeficijentu 3,11, a 

neki savjetnici će imati plaću po koeficijentu 3,01. E sada, hajdemo materijale staviti zajedno 

i čitati ih kako bismo vidjeli tko nije dobro pročitao. 

 

Gospodin Darko Žak je rekao da gradonačelnica nije ni bila prisutna dok je on raspravljao pa 

ako oni nisu čitali, ona nije slušala što su rekli. Nije rečeno da se pročelnicima povećavaju 

plaće već da će gradonačelnica pročelnicima i dalje isplaćivati 10 do 20 % više na plaći, bez 

obzira na ostatak ljudi kojima će se kao podignuti plaća. 
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Također, i gospođa Tonka Jozić Novinc je ispravljala netočan navod rekavši da je nekoliko 

puta tražila od gradonačelnice da se ne igra riječima. Kolika je razlika kada podignete 

koeficijente između najviše plaće i koefcijent od 1,3 gdje je fotograf i konobar? Koliko će 

njima biti podignute plaće? Vrlo jednostavno. Koliko je to u apsolutnom iznosu? Ne morate 

iznositi u lipu. 

 

Gospođa Silvija Mužek je rekla da je fotograf imao koeficijent 1,72, a sada se predlaže 1,83. 

Radi se o nekakvih 6 % povećanju koeficijenta. 

Sada govoriti o plaćama je vrlo teško jer svaka od njih ima različiti radni staž, minuli rad, tako 

da se sad odmah to ne može reći. Rekla je da bi morala uzeti njihovu platnu listu kako bi rekla 

o kojem iznosu se radi. 

Što se tiče sredstava u Proračunu, sredstva su osigurana tako da tu nema pogovora. 

 

U ponovnom ispravku netočnog navoda, gospođa Tonka Jozić-Novinc je rekla da je 

nevjerojatno da pročelnica kaže da ne može reći o kojim se iznosima radi. Ljudima je jako 

bnitno da im se, nakon ove sjednice, kaže izračun njihove plaće, odnosno minulog rada. Ništa 

se neće promijeniti u odnosu na prošli mjesec s novom povišicom. Koliko će oni dobiti 

novaca na svojoj novoj plaći? 

Kada se ovakav akt predlaže, to mora biti jasno. 

 

Gospodin Ivan Mlinarić je rekao da je vrijeme da se prekine ovo jer kao što je i rečeno, 

pročelnica je rekla da tu ulazi minuli rad ili da li se na nekoga vodi dijete, a sve drugo ulazi u 

sferu Zakona o zaštiti osobnih podataka. Nemamo 10 konobara u gradskoj upravi i nemamo 

10 fotografa. Zna se tko je fotograf. 

 

S 19 glasova za i jednim glasom suzdržanim gospođe Vlatke Vukelić, donesena je 

 

ODLUKA 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Siska 

 

Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 12,20 sati. 
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