
ZAPISNIK

s 2' sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 31. kolovoza 202|. godine s početkom u
10,00 sati u Konferencijskoj sali na 5' katu, Poslovna zgradaPISAK, Capraška llica12, Sisak_
Caprag.

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Sorya Borić, Bojan Dadasović-predsjednik Gradskog vljeća,
Ze|jko Đermanović, Robert Grubec, Tomislav Kralj, Miša Majkić Vukčević-druga
potpredsjednica Gradskog vijeća, Zvonko Marincelj, Lucija Matković' Tomislav Matleković'
Filip Pjerobon, Tihomir Posavec, Marko Rafaj, Ivica Rendulić' Zoran Sertić-prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća, Ljlljana Slunjski, Ivica Šipuš, Vesna Štengl i Saška Vuković.

odsutni vijećnici: Sanja MiokoviĆ, Srećko Telar i Darjan Vlahov.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Gradskog vijeća Bojan Dadasović koji je utvrdio da je
sjednici nazočno 18 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.

ostali nazočni Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica, Marko Krička, zamjenik
gradonačelnice, Gordana Karapandža Prica, pročelnica Upravnog odjela Za upravne'
imovinsko pravne i opće poslove, Maja Del-Vechio, privremena pročelnica Upravnog odjela
za gospodarstvo i komunalni sustav, Nikolina Bijelić' pročelnica Upravnog odjela za prostomo
uređenje i zaštitu okoliša, Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu,
sport, branitelje i civilno društvo, Silvija Mužek' pročelnica Upravnog odjela za proračun i
financije, Miroslav Golub, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, Dina Kurjak
Vanić, direktorica trgovačkog društva Građska tržnica Sisak-Centar dijeljenih usluga d.o.o.,
Pejo Trgovčević, direktor Sisačkog vodovoda d.o.o., Goran Groš, direktor trgovačkog društva
Komunalac Sisak d'o'o., Srđan Marić' direktor trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac
d.o.o., Luka Vukelić, direktor Centra kreativih industrija Sisak-CIKS, Darko Majić, direktor
trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o., Tihana Kokanović, ravnateljica Dječjeg vrtića
Sisak Stari, Sandra Kramarić, ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi, Tanja Tole Majstorović,
ravnateljica Doma kulture ,,Kristalna kocka vedrine", Alma Trauber, ravnateljica Gradske
galerije Striegl, Vlatko Čakširan, ravnatelj Gradskog muzeja Sisak, Krunoslav Ištvanić,
snimatelj Mreže TV, Gordana Medur, novinarka MreŽe TV, Mirjana olujić, predsjednica
Vijeća Srpske nacionalne manjine, Edin Safić, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne
manjine i Irinka Vidović, vođiteljica odsjeka za opće poslove, odnose s javnošću i
informiranje.

Bojan Dadasović zamolio je sve nazočne da se pridrŽavaju epidemioloških mjera, a s obzirom
na prostor u kojem se odvija sjednica Gradskog vijeća Grada Siska i na mogućnost
provjetravanja prostora svakih dva sata, nije potrebno nositi maske zalicejer su zadovoljeni
svi epidemiološki uvjeti zarud na sjednici. Zamolioje vijećnike da se pidržavaju propisanog
tazmaka i koriste maske po izlasku iz prostora gdje se održava sjednica.

Utvrđuje se da je vijećnica Lucija Hinić usmenim putem izvijestila sluŽbenik Silvija Baljaka o
promjeni svojeg prezimena te se sada preziva Matković.

Nakon toga, Bojan Dadasović pozvao je sluŽbenika Grada Siska da abecdednim redom prozove
vijećnike kako bi se utvrdio broj nazočnih vijećnika.
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Utvrđuje se da je sjednici bilo nazočno 18 vijećnika.

Sjednici je naknadno u 10 sati i 17 minuta za vrijeme trajanja Aktualnog sata pristupila
vijećnica Sanja Mioković te također za vrijeme trajanja Aktualnog sata sjednici je pristupio
vijećnik Darjan Vlahov u l0 sati 45 minuta, a sjednici kod uvodnog usmenogobrazloženjau
točki 10. usvojenog dnevnog reda, sjednici je u 12 sati i 17 minuta pristupio vijećnik Srećko
Telar pa je u odlučivanju sudjelovao 21 vijećnik.

Bojan Dadasović predloŽio je, s obzirom da je velik broj vijećnika prijavljen za postavljanje
vijećničkih pitanja, da se vijećnici glasovanjem izjasne o tome hoće li se Aktualni sat produŽiti
sve dok svi vijećnici koji su se prijavili za postavljanje vijećničkih pitanja ne postave svoja
pitanja.

Prethodni prijedlog je usvojen sa 17 glasovazaijednim glasom suzdržanim, Ivice Rendulića'

Aktualni sat je počeo u l0 sati i 7 minuta.

Tomislav Kralj utvrdio je kako je gradonačelnica tijekom izborne kampanje najavila
rekonstrukciju Ulice hrvatskih domobrana na Zibelu.
U kojoj fazi je projektiranje i kada se planira početak radova?
Kada govorimo o Zibe\u, najavljena je i rekonstrukcija Ulice lvana Gundulića, ali nije završena
cijela ulica.
Stanari od kućnog broja 3 do kućnog broja 1 1 pitaju zašto dio ulice u kojoj stanuju nije saniran,
a na kojem se nalazi veliko parkiralište koje se koristi i za potrebe posjetitelja Ledene dvorane
pa u večernjim satima teško pronalaze parkirno mjesto.
Planira li se završiti sanacija Ulice Ivana Gundulića u cijelosti?
Pred nama je nova sezona u Ledenoj dvorani' Hoće li gradonačelnica nakon niza godina
zabrane, diskriminacije i nepoštivanja sudskih odluka pustiti svu djecu u Ledenu dvoranu na
Zibelu?

Gospođa Kristina Ikić Baniček je zahvalila vijećniku na tome što je dobro proučio njen
predizbomi program te sve što obećamo, u konačnici i napravimo.
Sanacija Ulice Ivana Gundulića napravljena je sukladno procjeni struke koja je utvrdila koji
dio prometnice je potrebno sanirati, a koji nije potrebno sanirati.
Za Uljcu hrvatskih domobrana dobili smo građevinsku dozvolu. Predstoji nam provođenje
postupka javne nabave na kojem ćemo izabrati izvoditelja, stručni nadzot i tada moŽemo
krenuti s radovima.
Što se tiče početka sezone na svim sportskim objektima u vlasništw Grada Siska' oni će se kao
i do sada koristiti temeljem zakona i pozitivnih propisa Republike Hrvatske i kriterija koje je
propisala Zajednica sportskih udruga Grada Siska, u skladu s interesima građana grada Siska.
Kako sportske dvorane, tako ibazenapa tako i Ledene dvorana naZibe\u.

Tomislav Kralj bio je zadovoljan dobivenim odgovorima na svoja vijećnička pitanja.

Filip Pjerobon uputio je svoja pitanja pročelnici Silviji MuŽek i pročelnici Gordani Karapandža
Prica.
Vijećnik je upitao koliko je podijeljeno vrijednosnih kartica građanima pogođenim potresom?
Kako će se provesti popis stanovništva u Sisku? Kada će biti dopunski izbori te što građani
trebaju znatt o tome?
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Nakon prethodnih pitanja, sjednici je pristupila vijećnica Sanja Mioković pa je u odlučivanju
sudjelovalo l 9 vijećnika.

Silvija Mužek objasnila je da je izrađeno 5384 komada namjenskih kartica. Trenutno je u
proceduri posljednja podjela kartica od 383 komada što je krenulo jučer' Vrijednost izrađenih
kartica je 5.893.000,00 kuna. Ako građani imaju upite vezane uz namjenske kartice, mogu doći
na gradsku blagajnu radnim danom od ponedjeljka do petka, od 07 do 14 sati. Trgovine u
kojima mogu kupovati su DIR Rubinić, Exco Sisak, Sandra-prom, Bit-prom i Pevex.

Gospođa Gordana Karapandža Prica odgovorila je da se popis stanovništva u Republici
Hrvatskoj ove godine po prvi puta odvija u dvije faze:ktoz sustav E-građanin od 13. rujna do
26. rujna i druga fazana uobičajeni način putem popisivača koji će obilaziti domaćinstva i u
osobnom intervjuu popisivati stanovništvo. Popis obuhvaća tri jedinice: stanovništvo,
kućanstva i stanove. Ukoliko su građani zainteresirani za samopopisivanje tada je najbolje da
posjete web stranicu koja će ih vođitikroz sam sustav.
Budući danaodržanim lokalnim izborima u svibnju ove godine nije osigurafia,naodgovarajući
način, pripadnost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću Grada Siska u smislu Zakona
o lokalnim izborima i Ustavnog zakonao pravima nacionalnih manjina, broj članova Gradskog
vijeća se povećavaza jednog člana te će se izbori održati sukladno odluci Vlade Republike
Hrvatske dana 03. listopada 202l. godine. Na ovim izboima na području Grada Siska mogu
glasovati samo pripadnici srpske nacionalne manjine.

Bojan Dadasović istaknuo je da pitanje upućuje gradonačelnici'
Jučer je u posjeti Sisačko-moslavačkoj Županiji bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske,
Andrej Plenković i određeni resorni ministri.
S obzirom na oprečne izjave u javnosti, koja je bila kronologija protokola dolaska
gradonačelnice na sastanak s premijerom? Koje su bile teme sastanka? Zašto se gradonačelnica
nije odazvala sastanku? Da li se u hodogramu protokola radilo o temama od interesa za Grad
Sisak? Grad Sisak je sjedište Županlje i najviše je stradao u potresu i gradonačelnici Grada
Siska je mjesto s gradonačelnikom Gline i gradonačelnicom Petrinje.
Kakav je stav gradonačelnice Grada Siska i je li pozvana na sastanak, odnosno što je točna
informacija po tom pitanju?
Sljedeće pitanje vezanoje uz Središnji drŽavni ured za stambeno zbinjavanje. Imajući u vidu
činjenicu u oprečnim informacijama i da je Središnji đtžavni uređ za stambeno zbrinjavanje,
na žalost, trenutno tijelo koje privremeno rješava situaciju stambenog zbrinjavanja naših
građana, a s obzirom da u tom Uredu radi osoba koja je pričinila materijalnu štetu jednom
Gradu, više milijunsku štetu jedinici lokalne samouprave, sada odlučuje o ljudskim sudbinama
kao što je odlučivala u tom gradu, a naši mladi čiste WC-e i obavljaju druge poslove u lrskoj.
Takvi ljudi imaju priliku voditi izuzetno složene poslove, a radi se o stranačkoj perjanici jedne
stranke. Tko iz Grada Siska surađuje s tim uredom, kakva je suradnja s tim Uredom i je li
moguća suradnja s tim Uredom u kojem rade takvi ljudi?

Kristina Ikić Baniček rekla je da je gradonačelnica Grada Siska od 2013. godine i odazvala se
na pozive svih predsjednika Vlade i dtŽave koji su joj bili upućeni prilikom njihovih posjeta
gradu Sisku.
Na Žalost, nije obaviještena o posjetu premijera. Da je znala da dolazi gospodin Plenković,
odazvala bi se pozivu. Međutim ona i načelnik Kriznog stožera Grada Siska' Marko Krička
dobili su uobičajene E-mail poruke s pozivom da se u ponedjeljak odazovu sastanku
Nacionalnog stožera u Petrinji s početkom u l0,00 sati. Isti takav poziv uvijek dobijemo te se
naizmjence odazivamo sastancima.
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Građonačelnica je rekla kako joj je Žao što je u javnosti plasirana laž upravo od strane
predsjednika Vlade da je bila pozvana u nekakav obilazak. Rekla je da ne zna o čemu je bilo
riječi na sastanku. To nije dobra praksa i pitanje jučerašnjeg dana nije bilo zašto gradonačelnica
nije bila na sastanku i s takvim dječjim i školskim igrama se uopće ne bi trebali baviti.
Postoje puno veći problemi. Postoje problemi na koje ukazujemo svaki put kad smo na
sastancima Nacionalnog stoŽera i primjećujemo dobru volju potpredsjednika Vlade Tome
Medveda da ih riješi, ali naŽalost ni on više nema instrumente i mehanizme da ih riješi. Jedan
od problema je činjenica da, iako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku da su stanovnici
u kontejnerskim naseljima oslobođeni plaćanja struje, mi uredno od HEP-a dobivamo račune
za kontejnerska naselja, što ne bi bilo neobično kada bi te račune dobivali Petrinja i Glina, a ne
dobivaju ih.
Jednako tako, pitanje prehrane u Sisku nije riješeno na adekvatan način, odnosno nije plaćeno
mjesecima, a kruh i dalje plaća Grad Sisak u Petrinji i Glini to ne plaćaju.
Primjećujemo nejednak pristup problemima gtađana Siska koji su u kontejnerskim naseljima
u odnosu na građane koji su u kontejnerskim naseljima u Petrinji i Glini.
To nije pitanje i prilika da se dijelimo već je vrijeme da svi koji konstantno pozivaju na
iedinstvo i stranačka nesuglasja, trebali bi poslušati sami sebe i početi to primjenjivati.
Sto se tiče spomenutog Ureda, naŽalost nemamo gotovo nikakvu suradnju s njima. Jedino smo
uspjeli dva mjeseca nakon potresa i nakon puno molbi i traženja dobiti popis ljudi koji su
stambeno zbrinuti. Dogodilo se to da su se osobe u potrebi u isto vrijeme obratile i Stožeru i
tražIle stan i kontejner, ali tražIle su kontejner i od Caritasa.
Tada smo predlagali da se svi ti podaci umreŽe kako se ne bi dogodilo da netko dobije više
rješenja za smještaj' odnosno da se primjenjuju nekakvi kriteriji. Način na koji su dodijeljeni
neki stanovi u gradu Sisku nisu nam poznati. S obzirom na navedeno, sumnjamo da su neki
kriteriji bili primjenjivani, a ostalim Siščanima koji nisu imali pravu stranačku iskaznicu, nudili
su se stanovi u Kninu, Vinkovcima i Varaždinu'
Zamislite da se nađete u situaciji bez doma, imate djecu koja idu u osnovnu školu i netko vam
nudi da sa svojom obitelji, a zaposleni ste u gradu na čijem području Živite, se odjednom
preselite u Knin. To je potpuno nerazumno da taj Ured nema podatke o stanovima MUP-a ili
Ministarstva obrane koji su prazni na području Grada Siska.
Ako su osobe s kriminalnom prošlošću zaposlene u tom Uredu, postavlja se pitanje postoji li
sustav i da li uopće funkcionira.

Bojan Dadasović rekao je kako je zadovoljan odgovorom na prvo pitanje jer će i sljedeća
sjednica Gradskog vijeća biti tematska sjednica o obnovi Siska.
Rekao je i da je zadovoljan odgovorom na drugo pitanje te je predloŽio da se Uredu za
stambeno zbinjavanje sluŽbeno uputi dopis kojim se traži izvješće o svim njihovim
aktivnostima koje su rađene po pitanju Siščana. Koliko Siščana je zbrinuto, u kojim stanovima,
temeljem kojih kriterija, a što se tiče osobe koja je tamo zaposlena na mjestu voditelja za
informatičke poslove, a po struci je pravnica, toga valjda nema ni u Afganistanu. To je sramota
stranke koja ju je predloŽila.

Vesna Štengl je uputila dva pitanja gradonačelnici:
1. Uz sve što nas je zadesilo, ne bismo trebali zaboraviti neke naše svakodnevne probleme.

Građani Gradske četvrti Caprag cijelo ljeto muku muče s čoporom divljih pasa koji
lutaju na području Gradske četvrti' siju strah i predstavljaju opasnost po stanovnike
Capraga, a posebice djece.
Kako bismo spriječili da nezbrinute, gladne, žedne i potencijalno opasne Životinje
ozlijede bilo kojeg stanovnika Gradske četvrti Caprag, moli se gradonačelnica da
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odgovori građanima koji su prijavili ovaj problem na raz|ičite adrese' kome točno se
trebaju obratiti u ovakvim slučajevima sa sigumošću da će se problem riješiti, odnosno
tko je duŽan zbrinuti Životinje u svrhu zaštite Životai zdrav|ja gtađana?

2. Ljetne vrućine su, osim građana, pogodile i gradsku upravu u kojoj je temperatura
posjetom USKOK-a dosegla usij anje.

Bojan Dadasović rekao je da to nije pitanje za gradonačelnicu.

Vesna Štengl je rekla da nema veze ni odnos predsjednika Gradskog vijeća sa zaposlenicom
koju je spomenuo' a zaposlena je u Središnjem drŽavnom uredu za stambeno zbrinjavanje.

Bojan Dadasović vijećnici Vesni Štengl je izrekao opomenu i istaknuo da Ured za stambeno
zbrinjavanje ima VeZe sa Siščanima.

Vesna Štengl je rekla kako je htjela pitati, a to svi građani grada Siska imaju pravo znati, što je
to USKOK radio?

Bojan Dadasović rekao je vijećnici kako se radi o nadležnosti drugih tijela.

Vesna Štengl je odvratila kako imaju pravo znati što je USKoK činio u gradskoj upravi. Je li
naša gradonačelnica predala dokument koji su nadležne sluŽbe tražIle, odnosno USKoK te je
li, u konačnici' platila kaznu?

Bojan Dadasović istaknuo je da pitanje je li gradonačelnica platila kaznu nije od interesa za
Grad Sisak, a pitanje je li predala dokumentaciju jest pitanje od interesa za Grad Sisak. Rekao
je kako ima jednake kriterije prema svim vijećnicima.
Dvorana vijećnice nije sudnica niti tuŽiteljstvo.
Neka vijećnica preformulira pitanje kako bi ono bilo iz djelokruga rada gradonačelnice.

Kristina Ikić Baniček rekla je kako misli da su odgovor na drugo pitanje dobili svi mediji, sva
javnost, a vjerojatno je to i vijećnica pročitala te da očekuje kada i vijećnica dobije sudski
nalog, da će ga poštovati.
Sasvim sigurno je da se od pravosuđa pod kontrolom HDZ-a nije i neće dati zastrašiti' I vi ćete
morati poštovati zakone Republike Hrvatske iako ste nepravomoćno osuđena zločinačka
organizaclja.

Gospodin Bojan Dadasović istaknuo je kako ovo nije cirkus' ovo je Gradsko vijeće' Na ovoj
sjednici već je rečeno da su kriteriji jednaki Za sve vijećnike. I pitanje i odgovor su bili
tendenciozni. Kad bi mogao, sukladno Poslovniku, izrekao bi opomenu i gradonačelnici.

Gospodin Marko Krička je, u vezi s prvim pitanjem, rekao kako će on direktno odgovoriti s

obzirom da je direktno involviran u rješavanje tog problema.
Utvrđeno je da se pojavio čopor pasa.
Građ Sisak ima obvezu potpisivanja ugovora s ovlaštenom firmom koja se bavi takvim poslom.
Za Grad Sisak taj posao obavlja Veterinarska stanica Sisak.
Na Žalost, nakon brojnih sastanaka, dopisa i upita, firma to nije uspjela ni pribliŽno riješiti.
Bila su i dva bliska susreta pasa s ljudima' Sva sreća, to su bili odrasli ljudi, a ne djeca.
Pokušavamo problem riješiti sami mimo ovlaštene firme pa smo angažirali Zoološki vrt i
njihovo sklonište Dumovec koji jedini imaju ovlasti pucati puškom za uspavljivanje i oni su u
postupku uklanjanja pasa na način da je u tijeku postupak navikavanja čopora pasa na jednu
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lokaciju gdje su najčešće i gdje nisu stambeni objekti. ostavlja im se hrana na mjesto na koje
će se naviknuti dolaziti, a onda će se pristupiti odstrelu puškom za uspavljivanje i, nakon toga,
biti će zbrinuti u Veterinarskoj stanici gdje su na početku trebali biti zbrinuti.

Vesna Štengl iztazlla jezadovoljstvo dobivenim odgovorom Marka Kričke.

Že|jko Đermanović upitao je Gorana Grgurača u kojoj fazi je izgradnjatribine na stadionu NK
Metalac?

Goran Grgurač objasnio je da više upravnih odjela Grada Siska radi na ovom projektu.
Napravljena je temeljna betonska ploča za montažno demontažne tibine' U sljedećem
razdoblju slijedi montaža tribine' očekuje se da bi, nakon provedenog natječaja, odabrani
izvoditelj trebao tijekom ovog ili početkom sljedećeg tjedna početi s postavljanjem tribine. Za
dva do tri tjedna, tribina bi trebala biti montirana. Tribina je kapaciteta 180 gledatelja i bit će u
potpunosti natkrivena, u bojama Grada Siska.
Cijela investicija iznosi oko 700 tisuća kuna.

Sonja Borić upitala je direktora trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o. kada će biti završeni
radovi na odvodnji u Pogorelcu?
Drugo pitanje je upućeno gradonačelnici, a odnosi se na to što je poduzeto kod ispitivanja i
bušenja u Hrastelnici, Budašew i Galdovu? Sva dodatna trešnja kod naših građana izaziva
dodatan strah.

Pejo Trgovčević objasnio je kako je projekt Pogorelac u tijeku, odnosno rješavanje svih
imovinsko pravnih odnosa i projektne dokumentacije. Projekt se odvija u dvije faze. Desna
obala rijeke Kupe, od Starog mosta do Mosta ,,Gromova" te od Starog mosta do zgrade hitne
pomoći je faza jedan koja je u potpunosti završena. Imamo građevinsku dozvolu.
Zađrugufazu je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa s 32 vlasnika' Mislimo da ćemo
građevinsku dozvolu riješiti do kraja ove godine.
Trebate znati daje projekt odvodnje u Pogorelcu prije tri godine ušao u zajednički veliki
projekt, a to je Projekt aglomeracije grada Siska, odnosno poboljšanje gospodarske
infrastrukture pod nazivom ,,Sisak II" i koji je, također u tijeku. Taj cijeli projekt ima 6
lokacijskih dozvola i 15 građevinskih dozvola. Svih 6 lokacijskih dozvola je riješeno, a u tijeku
je rješavanje imovinsko pravnih odnosa' Do sada smo riješili 4 građevinske dozvole' Nadamo
se do kraja ove godine riješiti kompletnu dokumentaciju. Nadamo se da ćemo u suradnji s
Hrvatskim vodama na proljeće sljedeće godine krenuti s realizacijom kompletnog projekta.
Dakle, Projekt Pogorelac ide u okviru Projekta,,Sisak II".

Kristina Ikić Baniček potvrdila je da su se zabrinuti građani javljali u gradsku upravu jer su
traumatjzirani ne samo od potresa u prošloj godini već i od svih ovih naknadnih potresa. Zbog
toga smo ponovno uputili upit Agenciji za istraŽivanje ugljikovodika na koji nam je
odgovoreno da je Vlada Republike Hrvatske dala dozvole tvrtki Aspekt da geofon metodom
izvrši istraŽivanja velikim kamionom sa spravom koja ispušta vibracije u zemlju i radi
istraŽivanja na području Sisačko-moslavačke Županije. Problem je u tome što tvrtka očito nije
odradila posao kako je trebala oko informiranjalokalnog stanovništva pa su nam se i stanovnici
u Budaševu, Galdor,'rr i Hrastelnici obraćali i izvještavali nas kako im je učinjena određena
šteta. Uputili smo dopis, a iz Agencije su nas uvjeravali da su predstavnici tvrtke Aspekt u
kontaktu s lokalnim stanovništvom te da će svaki stanovnik koji ima bilo kakvu štetu nastalu
istraŽivanjima, nadoknaditi štetu. l

Na struci jo utvrditi je li bilo potrebno odmah poslije potresa pokrenuti takva istraŽivanja.
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Bojan Dadasović izvijestio je kako ima podatke da je ista tvrtka iste poslove radila i u Slavoniji,
agrađani nisu obeštećeni. očekujem da održimo zajednički sastanak s predstavnicima te tvrtke.

Vijećnica Sonja Borić bila je zadovoljna dobivenim odgovorima na svoja vijećnička pitanja.

Ivica Šipuš objasnio je da će se njegovo pitanje odnositi na zakup poljoprivrednog zemljišta' a
koje zanima sve OPG-ovce.
Natječaj zazakup poljoprivrednog zemljišta proveden je početkom ove godine, ali do sada nije
bilo nikakvih odluka vezan1h uz provedeni natječaj.
Može li nas gradonačelnica izvijestiti u kojem je statusu navedeni predmet? Je li provedena
evaluacija ponuda? Kada će biti donijeta odluka o zakupu zemljišta?

Kristina Ikić Baniček objasnila je kako je ovo bio najizazovniji natječaj Za zakup
poljoprivrednog zemljišta ikađa zbog toga što je Natječaj raspisan neposredno prije potresa'
ProduŽili smo ga na neko wijeme nakon potresa. Bilo je izazovno da zainteresirani prikupe svu
dokumentaciju jer nisu ni znali gdje se nalaze nadleŽni uredi od kojih mogu prikupiti
dokumentaciju.
Povjerenstvo je napravilo evaluaciju i uvjerava da će materijali biti dostavljeni na sljedeću
sjednicu Gradskog vijeća.
Dok se ne donesu nove odluke, stare odluke su na snazi.

Ivica Šipuš iztazioje zadovoljstvo dobivenim odgovorom.

Miša Majkić Vukčević upitala je Gorana Grgurača hoće li nastavna godina za učenike niŽih
tazreda osnovne škole Galdovo početi u prostorima Područne škole Hrastelnica, odnosno hoće
li radovi u Područnoj školi Hrastelnica biti završeni do 06. rujna2)Zl. godine?

Goran Grgurač odgovorio je da su radovi gotovi. Izvršeno je nekoliko vrsta radova zbog
prilagodbe prostora. U suradnji s UNICEF-om imali smo radove na uređenju prostora za
produženi boravak i romsku edukaciju.
Morali smo napraviti manji dio radova za pilagodbu prostora za rad razredne nastave. Oni su
u završnoj fazi i u ponedjeljak će prostor biti spreman za razređnu nastavu učenika osnovne
škole Galdovo.

Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je sjednici pristupio vijećnik Darjan Vlahov pa je u
odlučivanju sudjelovalo 20 vijećnika.

Ljiljana Slunjski je postavila dva pitanja gradonačelnici:
1. ovo pitanje vezano je uz prometnicu na području Gradske četvrti Centar. Kada će biti

asfaltiran dio Ulice Grge Tuškana kojim se više ne može prolaziti zbog stanja u kojem
se nalazi? O tome postoji i fotografija koju su dostavili stanari navedene ulice zajedno
sa svojim upitom.

2. U velikoj većini prigradskih naselja ističe se problem, odnosno nedostatak kanalizacije
i nemogućnost odvodnje otpadnih i oborinskih voda što snižava kvalitetu života
stanovnika. Pitanje se odnosi na uvođenj ekanalizacije na području prigradskih naselja
Budaševo, Topolovac i dalje.
I stanje prometnica na području tih naselja je lqše iz raz|oga što će se ove jeseni raditi
kanalizacija pa nije potrebno dva puta raditi isti posao.
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Je li ta informacija točna? Ako je točna, kada će se krenuti s izgradnjom kanalizacije?

Kristina Ikić Baniček odgovorila je da je Ulica Grge Tuškana u dvije trećine u potpunosti
asfaltirana. To je slijepa ulica. U posljednjoj trećini gdje Živi četvero ljudi, ulica nije asfaltirana.
Nije došla na red jer u Tomčevom putu postoj e znatnije lošije prometnice. Konkretno, glavna
prometnica Ive Rukavine Siđe kao i prometnica u kojoj se nalaze prostorije nekadašnjeg
Mjesnog odbora gdje je aktivna i braniteljska udruga. Dakle' sanirat ćre se ulice gdje je veći
promet no u Ulici Grge Tuškana.
Svjesni smo. Popisali smo sve potrebe. oštećene ulice nakon potresa smo i nominirali za
sanaciju na resorno ministarstvo. Drugi dio prometnica ćemo sanirati putem redovnog ili
pojačanog održavanja.
Također' zađnja trećina Ulice Grge Tuškana nije završenazbogneriješenih imovinsko pravnih
odnosa.

Pejo Trgovčević potvrdio je kako je vijećnica u pravu kada govori o kanaltzaciji u prigradskim
naseljima' Imaju jako lošu odvodnju, odnosno nemaju nikakvu odvodnju.
Projektom ,,Sisak II" obuhvaćeni su svi dijelovi Siska pa tako i prigradska naselja. To je
ogroman Projekt kompletne aglomeracije grada Siska i na njemu se radi oko 3 godine.
opravdanje zato je pandemija i potresi' ali i sve ostalo. Naravno da je u početku bilo zamišljeno
da dokumentacija za taj Projekt bude riješena u roku od 10 mjeseci do godine dana. Međutim,
ni jedan projekt vrijedan oko 100 milijuna eura ne moŽe se tako brzo riješiti' općenito se
izrađadokumentacijeza slične projekte izrađuje dvije do tri godine. Dokumentacija je konačno
pri kraju. Vjerojatno ćemo pri kraju godine imati sve potrebno za raspisivanje javne nabave i
Projekt aglomeracije bi trebao krenuti sljedeće godine.
Sisački vodovod ima i plan gradnje. Radovi se izvode po prioritetima. Dakle, govori se o malim
projektima koji nisu ušli u Projekt 

',Sisak 
II". Snimamo situaciju svake godine. Gdje imamo

lomova, ide se na izmjenu dijela vodovodne mreže. Gdje postoji mogućnost izgradnje
kana|izac|je i to radimo. Cijene građevinskog materijala su povećane preko |00 %'
ove godine u dvije ulice je izgrađen vodovod ikanalizacija: Ulica Barice Rapić i odranska
ulica' Kreće se s radovima u Pedišićevoi i MaŽuranićevoj ulici.

Vijećnica je u odgovoru na prvo vijećničko pitanje zapazila riječi ,,slijepa ulica". Na prošloj
sjednici bilo je riječi o slijepoj ulici u Budašew. one nemaju 4 stanovnika već puno više. I 4
stanovnika su jednako vrijedna. ZatražIla je pisani odgovor na svoje pitanje.
Što se tiče odgovora na drugo pitanje, za Budaševo i Topolovac nije dobiven konkretan
odgovor te je vijećnica zatraŽ1la odgovor u pisanom obliku.

Marko Rafaj utvrdio je da je autobusni kolodvor uŽe|jezariu cjelosti neuređen, zahrđao i' kao
takav, predstavlja opasnost za putnike i sve one koji se kreću oko kolodvora.
Hoće li Grad Sisak krenuti s rekonstrukcijom? Kada?
Drugo pitanje je vezano uz dvije ceste. Jedna je koja vodi od Palanjka prema Mahovu i u
jednom dijelu nije asfaltirana od strane Grada Siska. Prošle godine bila je asfaltirana od strane
Sisačko-moslavačke Županije' Potrebno je asfaltirati još 200-300 metara gdje u jednoj firmi
radi oko 70 naših sugrađana. Dnevno prolazi 100 do l50 kamiona koji prevoze eksploziv. Hoće
li se ta cesta u dogledno vrijeme sanirati i asfaltirati?
Također, cesta u Jazveniku, koja povezuje Sela i Jazvenik, kanali uz cestu su u potpunosti
neočišĆeni, a u slučaju kiše ili otapanja snijega, ta cesta je poplavljena. MoŽe li Grad Sisak
poduzeti određene radnje uvezi sa sanacijom kolnika i čišćenjem kanala uz kolnik?
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Kristina Ikić Baniček u svom uvodu je rekla da je nakadašnji autobusni kolodvor u Željezari
primao desetke tisuće putnika u zlatno dobaŽeljezare Sisak'
Direktor trgovačkog društva Auto promet Sisak pokušava dvije godine od Hrvatsklhželjeznica
koje su vlasnik toga, dobiti suglasnost. Nismo ttažili da kolodvor prijeđe u vlasništvo Grada
Siska, tražili smo samo suglasnost da ga mi uredimo vlastitim sredstvima.
Nakon toga, došli su konzervatori i dali mišljenje da se kolodvor mora sačuvati takav kakav je.
ono što dobivamo na dnevnoj bazi su prigovori na higijenu i uređenost objekta.
Nećemo odustati, a ni direktor Auto prometa Sisak neće odustati.
Željanam je obnoviti autobusni kolodvor uŽeljezaivlastitim sredstvima iako nije u vlasništvu
Grada Siska i učinit ćemo to jer je to u interesu građana.
Želja nam je da to bude i funkcionalna postaja. To bi bilo moguće Samo kada bi netko u
Hrvatskim željeznicamapokazao samo malo razumijevanja i dobre volje da to riješimo.
Cesta od Palanjka prema Mahovu kao i cesta od Sela prema Jazveniku, one su bile dio
pojačanog održavanja prošle godine i sanirane su'
Kanal uz cestu Sela-Jazvenik, Maja Del-Vechio će o tome obavijestiti direktora trgovačkog
društva Sisački vodovod đ.o.o. s kojim je potpisan ugovor o čišćenju kanala.
Cesta od Palanjka prema Maholu prošle godine je pojačano održavana, ali ne znamo je li nakon
zime i potresa pretrpjela neka nova oštećenja kako bi bila dodatno sanirana. Svjesni smo da
njome prolaze kamioni. Međutim, željanamje da cesta koja je izvan administrativnih granica
Grada Siska bude sanirana. otići ćemo na teren i upoznati se s problemom i nastojati ga riješiti'

Vijećnik je rekao da je zadovoljan odgovorima i zamolio da, kada nadleŽne osobe dođu na
teren, da nas se na sjednici Gradskog vijeća izvijesti što je utvrđeno i što će biti poduzeto'

Zvonko Marincelj upitao je Gorana Grgurača koji standardi i pretpostavke su osigurani za nor,u
školsku 2021.12022. godinu u našem gradu, a pitanje se najprije odnosi na osnovno školstvo?
Koliko prvašića je upisano u osnovnu školu, s obzirom da je nakon katastrofalnog potresa
uočen trend iseljenjaiz grada?

Goran Grgurač objasnio je da se čekalo na podatke koji se odnose na konkretne mjere yezane
uz pandemiju, odnosno na njihovu primjenu glede početka školske godine. Prošli petak smo te
mjere i dobili.
I roditelji učenika mogu biti zadovoljni jer škola počinje normalno po A modelu nastave i
počinje uživo u školama.
Mi kao osnivač spremni smo na sve oblike nastave. Svi naši objekti su spremni zapihvatdjece.
Dio djece ne moŽe pohađati svoje matične škole zbogtoga što su ošteĆene u potresu već idu u
druge škole. Učenici će biti prevoŽeni autobusima Auto prometa Sisak.
Kao osnivač nismo gubili vrijeme kako bismo inicirali obnovu objekata osnovnih škola
oštećenih u potresu pa imamo elaborate konstruktivnih sanacija. Temeljem tih elaborata,
sastavili smo dopis ministru, a bili smo i prvi s ovog područja koji smo izvijestili ministarstvo.
obavijestili smo ih o svim poduzetim radnjama i objektima koji su oštećeni u potresu
uključujući i osnovnu školu Viktorovac u kojoj se nastava odvija, ali je u postupku sanacija
sportske dvorane.
osim o potrebnim radovima, gradonačelnica je ministra izvijestila i o visini troškova sanacije.
Tek izvedbeni projekt će definirati troškove detaljno, ali i troškovi utvrđeni elaboratima nisu
mali i Grad Sisak ne moŽe samostalno financirati te troškove. Zato Smo se i na vrijeme obratili
ministarstvu.
Ministarstvo obrazovanja će biti provedbeno tijelo uvezi sa sredstvimaizEuropskog fonda
solidarnosti.
Naš dopis je otpremljen u kolovozu, a odgovor očekujemo u rujnu.
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Ukupan broj učenika u osnovnoj školi u školskoj godini 202I.12022. je 2999 učenika. Taj broj
je manji za 3l učenika u odnosu na prošlu godinu. Taj trend je u skladu s demografskim
kretanjima u Republici Hrvatskoj. Već 15 godina bilježimo pad broja učenika, ali to je trend u
cijeloj Hrvatskoj, a ne samo u Sisku.
Podatak o 31 učeniku treba pripisati demografskom trendu, a ne potresu.
ove godine imamo 8 prvašića manje u odnosu na prošlu godinu što je u skladu s navedenim
trendom. ove godine imamo 350 prvašića.

Vijećnik je bio zadovoljan odgovorima na svoja vijećnička pitanja.

Tomislav Matleković objasnio je da se u Topolovcu nalaze dva vrlo kritična raskriŽja. Jedno
je raskriŽje prema Donjoj Posavini, a drugo iz Ulice Goričica prema mostu Crnac.
Kada će na navedenim raskriŽjima biti postavljena javna rasvjeta i biti očišćeni od raslinja?

Kristina lkić Baniček odgovorila je kako su navedenaraskižja očišćena od raslinja u dva
navrata, ali je očito da se nogostupi koriste toliko često da trava naraste za tjedan dana, ali
trgovačko društvo Kumunalac Sisak d.o.o. će u okviru svojih redovitih djelatnosti pobrinuti i
o tim raskrlžjima.
Sto se tiče rasvjete, prošle godine je naručen projekt pa ove godine moŽemo pristupiti
postavljanju javne rasvjete. U tom dijelu je puno veći problem prema naselju Cmac zakoji
želimo da preuzme đržavajer bi zbog ob|ižnjih drŽavnih prometnica i trebao pripasti državi,
ali oni nisu tome skloni i odbili su naš prijedlog' Raslinje ćemo riješitibezproblema.

Tomislav Matleković rekao je da je zadovoljan dobivenim odgovorima, ali bi molio odgovore
u pisanom obliku.

Bojan Dadasović utvrdio je da, ako je vijećnik zadovoljan dobivenim odgovorima na svoja
vijećnička pitan1a, onda je izrazio zadovoljstvo. Ako nije zadovoljan, onđa traŽi pisane
odgovore.

Tomislav Matleković je potvrdio da je zadovoljan dobivenim odgovorima'

Aktualni sat je završen u 1 1 sati i 6 minuta i trajao je 59 minuta.

Utvrđuje se da u Aktualnom satu svoja pitanja nije postavila vijećnica Saška Vuković pa ima
mogućnost prva postavljati pitanja na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Tomislav Kralj se javio zar|ječ zbog povrede Poslovnika. Rekao je da je povrijeđen članak 64.
Poslovnika. Ako već materij ale za sjednicu ne moŽemo dobiti ranije, onda da ih barem
dobijemo na vrijeme.

Bojan Dadasović se djelomično sloŽio s Tomislavom Kraljem, ali radi se o vrlo kompleksnim
materijalim a pa ima razumijevanja za gradske službe.

Bojan Dadasović predloŽio je sljedeće dopune predloženog dnevnog reda tako da se iza točke
16' dodaju nove točke 17., 18. i 19 koje glase:

,,17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu ,,Izgradnja
vatrogasnog doma u Topolovcu",
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica
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Izvjestiteljica: Gordana KarapandžaPica, pročelnica Upravnog odjela Zauptavnq imovinsko
pravne i opće poslove
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ,,Rekonstrukcija i
opremanje građevine javne i društvene namjene-društveni dom Budaševo",
Predlagateljica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Silvija MuŽek, pročelnica Upravnog odjela zaproračun i financije
19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za
mladež općinskog suda u Sisku.
Predlagatelj: Bojan dadasović' predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska
Izvjestitelj: Bojan Dadasović, predsjednik Gradskog vuvijeća Grada Siska

Obrazloženje Za sve tri dopune predloženog dnevnog reda:

Do objave materijala za2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska nisu dostavljeni materijali za
prethodno navedene točke dnevnog reda' a s obzirom na rokove za njihovo donošenje' pred|ažu
se navedene dopune.

Prijedlog dopune dnevnog reda točkom koja glasi: ',l7. Prijedlog odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu ,,Izgradnja vatrogasnog doma u Topolovcu"
usvojenjejednoglasno s 20 glasova za.

Prijedlog dopune dnevnog reda točkom koja glasi: ,,18. Prijedlog odluke o đavanju suglasnosti
za provedbu ulaganja u projekt ,'Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene
namjene-društveni dom Budaševo" usvojen je jednoglasno s 20 glasovaza.

Prijedlog dopune dnevnog reda točkom koja glasi: 
',19. 

Prijedlog zaključka o utvrđivanju
prijeđloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mlađež općinskog suda u Sisku"
usvojen je jednoglasno s 20 glasova za.

Bojan Dadasović predložio je sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 1' sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za

razdoblje srpanj-pros inac 2020. godine,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Gordana Karapandža Pica, pročelnica Upravnog odjela za upravne,
imovinsko pravne i opće poslove

3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za2020. godinu'
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Gordana Karapandža Pica, pročelnica Upravnog odjela za vpravne,
imovinsko pravne i opće poslove

4' Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada
Siska i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenj a zaštite od požara
2a2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica,
Izvjestiteljica: Gordana KarapandŽa Pica, pročelnica Upravnog odjela Za uprayne,
imovinsko pravne i opće poslove
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5. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Grada Siska 2a2027. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Gordana Karapandža Pica, pročelnica Upravnog odjela za upravne,
imovinsko pravne i opće poslove

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima
i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2021.
godini,
Predlagateljica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Gordana Karapandža Prica, pročelnica Upravnog odjela Za uptavne,
imovinsko pravne i opće poslove

7. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstvaza procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada Siska,
Predlagateljica : Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Gordana Karapandža Pnca, pročelnica Upravnog odjela za uprayne,
imovinsko pravne i opće poslove

8' Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za Grad
Sisak s ciljem smanjenja onečišćenja benzo(a)pirenom i česticama PM10,
Predlagateljica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Nikolina Bijelić, pročelnica Upravnog odjela za prostomo uiređenje i
zaštitu okoliša

9. Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Grada Siska za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Nikolina BijeliĆ, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uiređenje i
zaštitu okoliša

10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Građa
Siska za 2020. godinu,
Predlagateljica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Nikolina Bijelić, pročelnica Upravnog odjela za prostomo uiređenje i
zaštitu okoliša

1 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja
Sisak za razdoblje od 2021. do 2021 . godine,
Predlagatelj ica : Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Silvija MuŽek' pročelnica Upravnog ođjela za proračun i financije

12. Prijedlog odluke o produŽenju važenja Programa mjera za razvoj seoskog područja
Grada Siska u razdoblju 2016.-2020. godine,
Predlagatelj ica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Maja Del-Vechio, privremena pročelnica Upravnog odjela za
gospodarstvo i komunalni sustav

13. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
polj oprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske'
Predlagateljica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Maja Del-Vechio' privremena pročelnica Upravnog odjela za
gospodarstvo i komunalni sustav

I2



l4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma
kulture Kristalna kocka vedrine,
Predlagatelj ica: Kristina Ikić B aniček, gradonačelnica
Izvjestitelj: Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport,
branitelje i civilno društvo

15. ?) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlogizrniena Statuta
Sportsko rekreacijskog centra Sisak,
Predlagatelj ica : Kristina Ikić B aniček' gradonačelni ca
Izvjestitelj: Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport,
branitelje i civilno društvo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na promjenu djelatnosti Športsko
rekreacijskog centra Sisak,
Predlagateljica: Kristina lkić B aniček, gradonačelnica
Izvjestitelj: Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela zaobrazovanje, kulturu, Sport,
branitelje i civilno društvo

16. a) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu ŽeljkuMaloviću, pripadniku Specijalne jedinice policije ',oSA",
Predlagatelj : Zor an S ertić, predsj ednik odbora za javna piznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapriznanja
b) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu ŽeljkuGršiću, pripadniku Specijalne jedinice policije,,oSA",
Predlagatelj Zotan Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić' predsjednik odbora za javnapiznarya
c) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Nikoli Škrinjaru, pripadniku Specijalne jedinice policije,,oSA",
Predlagatelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
Izvjestitelj: Zotan Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
d) Prrjedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Marijanu lrisu, pripadniku Specijalne jedinice policije ,,OSA",
Predlagatelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznan1a
Izvjestitelj: Zoran Sertić, pređsjednik odbora za javnapiznanja
e) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Stjepanu Kolarcu, djelatnom bojniku,
Predlagatelj: Zorun Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić' predsjednik odbora za javnapiznanja
f) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Ivici Bunjevcu' poručniku'
Predlagatelj: Zorun Sertić' predsjednik odbora za javnapriznan1a
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
g) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Manjan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Željku B elčecu, poručniku'
Predlagatelj Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapriznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznarya
h) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Smailu Dediću-posthumno, časničkom namjesniku,
Predlagatelj '. Zoran Sertić, predsjednik odbora za javna piznanja
Izvjestitelj: Zorun Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
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i) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Ivici Huzjaku, hrvatskom branitelju,
Predlagatelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapnznarya
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
j) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Ibrahimu Koštiću, hrvatskom branitelju,
Predlagatelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapriznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznarya
k) Prijedlog odluke o đodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Ivici Curiću, naredniku,
Predlagatelj : Zoran Sertić, pređsjednik odbora za javna piznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
l) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Darku Đuretiću, hrvatskom branitelju,
Predlagatelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapriznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapriznanja
m) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Ivanu Kuraberu-posthumno, pričuvnom bojniku,
Predlagatelj'. Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapnznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapiznanja
n) Prijedlog odluke o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u
Domovinskom ratu Viktoru Šprajcu, pričuvnom bojniku,
Predlagatelj; Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapriznanja
Izvjestitelj: Zoran Sertić, predsjednik odbora za javnapriznarya

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu ,,Izgradnja
vatrogasnog doma u Topolovcu,
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica
I zvj estitelj i ca : Gordana Karap and ža P rica, pro č elni ca Upravno g o dj el a za |lpr ay ne,
imovinsko pravne i opće poslove

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ,,Rekonstrukcija
i opremanje građevine javne i društvene namjene-društveni dom Budaševo",
Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica
Izvjestiteljica: Silvija MuŽek, pročelnica Upravnog odjela zaproračtln i financije

19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika
zamladež općinskog suda u Sisku.
Predlagatelj: Bojan Dadasović' predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska
Izvjestitelj: Bojan Dadasović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska

Dnevni red usvojen je jednoglasno s 20 glasovaza.

Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, Bojan Dadasović dao je na
glasovanje izjašryavanje o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na sjednici.
Prethodni prijedlog je usvojen s l2 glasova Zai Tomislava Kralja, Tomislava Matlekovića,
Sanje Mioković, Tihomira Posaveca, Ljiljane Slunjski, Ivice Šipuša, Vesne Štengl, Darjana
Vlahova, Bojana Dadasovića, Marka Rafaja, Sonje Borić i Zorana Sertića te 8 glasova protiv:
Zeljka Đermanovića, Roberta Grubeca' Lucije Matković, Miše Majkić Vukčević, Zvonka
Marincelja, Filipa Pjerobona, Ivice Rendulića i Saške Vuković.
Nakon glasovanja o izjašnjavanju glede podnošenja usmenih amandmana tijekom sjednice,
Bojan Dadasović zakazaoje pauzu za održavanje sjednice odbora za statutarno-pravna pitanja
i odbora za ftnancije i gospodarenje imovinom Grada Siska čiji članovi su razmatrali
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prijedloge materijala za dopunjene točke l] . i 18. dnevnog reda te paulzu za održavanje sjednice
odbora zaizbore i imenovanja čiji članovi su razmatrali mateijal za dopunjenu točku 19'
dnevnog reda.

Utvrđuje se da su svi članovi prethodno navedenih stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Siska jednoglasno utvrdili sve dopunjene točke dnevnog reda i proslijedili ih Gradskom vijeću
Grada Siska na razmatranje i usvajanje.

Sjednice odbora su trajale od 11 sati i 23 minute do 11 sati i 40 minuta

Pauza je počelau l1 sati i 20minuta,azavršenajeu 1l sati i 55 minuta.

Utvrđuje se da je nakon pauze sjedici bilo nazočno 20 vijećnika te su se mogle donositi
pravovaljane odluke.

TOčKA 1.
Zapisnik s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska usvojen je jednoglasno s 20 glasova za.

TočKA 2.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Gordane Karapandža Prica, s 12 glasova za'. Sonje
Borić, Bojana Dadasovića, Željka Đermanovića' Roberta Grubeca, Lucije Matković, Miše
Majkić Vuković, Zvonka Marincelja, Filipa Pjerobona, Marka Rafaja, Ivice Rendulića, Zorana
Sertića i Saške Vuković i 8 glasova protiv: Tomislava Kralja, Tomislava Matlekovića, Sanje
Mioković, Tihomira Posaveca, Ljiljane Slunjski, Ivice Šipuša, Vesne Štengl i Darjana Vlahova
tebez suzdržanih glasova donesen je

ZAKLJUčAK
o prihvaćanju polugodišnjeg lzvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj

prosinac 2020. godine

TOCKA 3.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, s 19 glasova za
bez protivnih glasova i 1 glasom suzdržanim. Vesne Štengl, donesen je

ZAKLJUčAK
o usvajanju lzvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u

vlasništvu Grada Siska za2020. godinu

TočKA 4.
Nakon uvodnog usmenog obraz|oženja Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 20 glasova
za, đonesenje

ZAKLJUCAK
o usvajanju lzvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju

provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za2020. godinu

TOCKA 5.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Gordane KarapandŽaPrtca,jednoglasno s 20 glasova
za, donesenje
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GODISNJI PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja Zaštite od požara za područje Grada Siska za2021. godinu

TOCKA 6.
Nakon uvodnog usmenog obraz|oženja Gordane KarapandžaPica,jednoglasno s 20 glasova
za, donesenaje

ODLUKA
o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilimaza

financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska

TOCKA 7.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Gordane Karapandža Prica, s 12 glasova za: Sonje
Borić, Bojana Dadasovića, Željka Đermanovića' Roberta Grubeca, Lucije Matković, Miše
Majkić Vuković, Zvonka Marincelja, Filipa Pjerobona, Marka Rafaja, Ivice Rendu|ića,Zorana
Sertića i Saške Vuković i 8 glasova protiv: Tomislava Kralja, Tomislava Matlekovića, Sanje
Mioković, Tihomira Posaveca, Ljiljane Slunjski, Ivice Šipuša, Vesne Štengl i Darjana Vlahova
tebez suzdrŽanih glasova donesena je

ODLUKA
o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih

nepogoda Grada Siska

TOCKA 8.
Nakon uvodnog usmenog obtazloženja Nikoline Bijelić, s 19 glasovaza,bezprotivnih glasova
i jednim glasom suzdrŽanim, Bojana Dadasovića, donesena je

ODLUKA
o donošenju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Sisak s ciljem

smanjenja onečišćenja benzo(a)pirenom i česticama PMro

TočKA 9.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Nikoline Bijelić, s l1 glasova za: Sonje Borić, Že|jka
Đermanovića, Roberta Grubeca, Lucije Matković, Miše Majkić Vuković, Zvonka Marincelja,
Filipa Pjerobona' Marka Rafaja, Ivice Rendulića, Zorana Sertića i Saške Vuković, bez
protivnih glasova i 9 glasova suzdržanih: Bojana Dadasovića, TomislavaKralja, Tomislava
Matlekovića, Sanje Mioković, Tihomira Posaveca, Ljiljane Slunjski, Ivice Šipuša, Vesne
Stengl i Darjana Vlahova, donesen je

ZAKLJUCAK
o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za

2020. godinu

TočKA 10.
Kod uvodnog usmenogobrazloženja Nikoline Bijelić, sjednici jeu12 sati i 17 minuta pristupio
vijećnik Srećko Telar pa je u odlučivanju sudjelovao 21 vijećnik.

S 12 glasova za'. Sonje Borić, Bojana Dadasovića, ŽeIjka Đermanovića' Roberta Grubeca,
Lucije Matković, Miše Majkić Vuković,Zvorlka Marincelja, Filipa Pjerobona, Marka Rafaja,
Ivice RenduliĆa,Zorana Sertića i Saške Vuković, bez protivnih glasova i 9 glasova suzdrŽanih:
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Tomislava Kralja, Tomislava Matlekovića, Sanje Mioković, Tihomira Posaveca, Ljiljane
Slunjski, Srećka Telara,Ivice Šipuša, Vesne Štengl i Darjana Vlahova, donesen je

ZAKLJUCAK
o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području
Grada Siska 2a2020. godinu

TOCKA 11.
Nakon uvodnog usmenog obtaz|oženja Silvije MuŽek, Darjan Vlahov upitao je hoće li se
Strategija izrađivati u gradskoj upravi ili će tu uslugu pruŽiti netko izvan gradske uprave?

Sivija Mužek je objasnila kako je u Proračunu Grada Siska predviđen iznos zaizradu Strategije
tako da je planirano da, u suradnji s Gradom Siskom, imamo i vanjske stručnjake za iztadu
strategije.

Bojan Dadasović rekao je da takav način rada postoji i u Sisačko-moslavačkoj Županiji.

Darjan Vlahov podigao je pločicu koja se odnosi na povredu Poslovnika i zatraŽio od
predsjednika Gradskog vijeća da prestane polemizirati.

S obzirom da Darjan Vlahov nije utvrdio koji je članak Poslovnika prekršen, predsjednik
Građskog vijeća mu je izrekao opomenu'

Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

ODLUKA
o pokretanju postupkaizrade Strategije razvoja urbanog područja Sisak za razd,ob|je

od 2021. do 2027. godine

TOCKA 12.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Maje Del-Vechio, jednoglasno s 21 glsom za, donesena
je

ODLUKA
o produženju važenja Programa mjera za razvoj seoskog područja Grada Siska u

razdoblju 2016.-2020. godine

TočKA 13.
Nakon uvodnog usmenog obraz\oženja Maje Del-Vechio, s 13 glasoya Za: Sonje Borić, Bojana
Dadasovića, Željka Đermanovića, Roberta Grubeca, Lucije Matković, Miše Majkić Vuković,
Zvotka Marincelja, Filipa Pjerobona, Marka Rafaja, Ivice Rendulića, Zorana Sertića, Srećka
Telara i Saške Vuković' 8 glasova protiv: Tomislava Kralja, Tomislava Matlekovića, Sanje
Mioković, Tihomira Posaveca, Ljiljane Slunjski, Ivice Šipuša, Vesne Štengl i Darjana Vlahova,
bez suzdržanih glasova, donesena je

ODLUKA
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu Republike Hrvatske
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TočKA 14.
Nakon uvodnog usmenog obrazloŽenja Gorana Grgurača, s l2 glasova za: Sonje Borić, Bojana
Dadasovića, Željka Đermanovića' Roberta Grubeca, Lucije Matković, Miše Majkić Vuković,
Zvonka Marincelja, Filipa Pjerobona, Marka Rafaja, Ivice Rendulića, Zorana Sertića i Saške
Vuković, 8 glasova protiv: Tomislava Kralja' Tomislava Matlekovića, Sanje Mioković,
Tihomira Posaveca, Ljiljane Slunjski, Ivice Šipuša, Vesne Štengl i Darjana Vlahova te jednim
glasom suzdrŽanim, Srećka Telara, doneseno je

RJESENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma kulture Kristalna

kocka vedrine

TočKA 15.
a) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Gorana Grgurača, s 20 glasovaza,bez

protivnih glasova i jednim glasom suzdržanim, Vesne Štengl, donesena je

ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Športsko rekreacijskog

centra Sisak

a) S 20 glasova za, bez protivnih glasova i jednim glasom suzdržanim, Vesne Štengl,
donesena je

ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na promjenu djelatnosti Sportsko rekreacijskog centra

Sisak

TOCKA 16.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja predsjednika odbora za javna piznanja, Zorana
Sertića, Srećko Telar rekao je da bi, možda bilo dobro da, kao što je navedeno zaprva4
kandidata, i za ostale kandidate se navede kojim postrojbama su pripadali, odnosno u kojoj
postrojbi su sudjelovali u Domovinskom ratu jer za ostale kandidate to nije navedeno već su
navedeni njihovi činovi i zvanja' To bi bilo dobro zbog javnosti i samih vijećnika.

a) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Malovićuo pripadniku Specijalne jedinice policije,,oSA"

b) Jednoglasno s 2l glasom za, donesenaje

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

Zeljku Gršićuo pripadniku Specijalne jedinice policije,,oSA"
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c) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Nikoli Skrinjaru, pripadniku Specijalne jedinice policije ,,OSA"

đ) Jednoglasno s 2l glasom za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u

Domovinskom ratu Marijanu lrisu, pripadniku Specijalne jedinice policije ,,OSA'.

e) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

ODLUKA
o dodjeli Plakete Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u

Domovinskom ratu Stjepanu Kolarcu, djelatnom bojniku

Đ Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Bunjevcu, poručniku

g) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Zeljku Belčecu, poručniku

h) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Smailu Dediću-posthumno, časničkom namjesniku

i) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Huzjaku, hrvatskom branitelju

j) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Ibrahimu Koštiću, hrvatskom branitelju
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k) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Curićuo naredniku

l) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Đuretiću, hrvatskom branitelju

m) Bojan Dadasović je rekao da je ispravno ime kandidata Kurabera Ivan, a ne lvo, pa
je u tom smislu potrebno izmijeniti i odluku.

Jednoglasno s 21 glasom, za donesena je

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

Ivanu Kuraberu-posthumno, pričuvnom bojniku

n) Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

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

Viktoru Sprajcuo pričuvnom bojniku

TOCKA 17.
Nakon uvodnog usmenog iz|aganja Gordane Karapanđža Prica, predsjednik odbora za
statutarno-pravna pitanja' Bojan Dadasović izvijestio je da je na sjednici odbora prijedlog
jednoglasno utvrđen i proslijeđen Gradskom vijeću natazmattanje i donošenje'

Predsjednik odbora zafinancije i gospodarenje imovinom Grada Siska, Ivica Rendulić također
je izvijestio da je na sjednici odbora prijedlog jednoglasno utvrđen i proslijeđen Gradskom
vijeću na razmatrtanj e i donošenje.

Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

ODLUKA
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu,,Izgradnja

vatrogasnog doma u Topolovcu

TočKA 18.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja Silvije MuŽek, predsjednik odbora za statutamo-
pravna pitanja, Bojan Dadasović izvijestio je da je na sjednici odbora prijedlog jednoglasno
utvrđen i proslijeđen Gradskom vijeću narazmattanje i donošenje.
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Predsjednik odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska' Ivica Rendulić također
je izvijestio da je na sjednici odbora prijedlog jednoglasno utvrđen i proslijeđen Gradskom
vijeću natazmatranje i donošenje.
Jednoglasno s 21 glasom za, donesenaje

ODLUKA
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt,oRekonstrukcija i opremanje

građevine javne i društvene namjene-društveni dom Budaševo,,

TOčKA 19.
Nakon uvodnog usmenog obraz\oženja predlagatelja Bojana Dadasovića, Zoran Ser1ić,
predsjednik Odbora za izborc i imenovanja izvijestio je da je isti Odbor jednoglasno utvrdio
Zaključak o utvrđivanju kandidata zaimenovanje sudaca porotnika zamlađež općinskog suda
u Sisku i proslijedio ga Gradskom vijeću narazmatranje i usvajanje.

Jednoglasno s 2l glasom za, donesenje

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga kandidataza imenovanje sudaca porotnika zamlad,ež

općinskog suda u Sisku

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 12 sati i 55 minuta.

ZAPISNICAR PRočELNICA PREDSJEDNIK

Silvio ak Gordana Karapandža Prica Bojan Dadasović
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