
ZAPISNIK
s 2. elektroničke sjednice odbora za izbore i imenovanja održane putem e-mail-a dana 30.
kolovoza 2021 . godine s početkom glasovanja u 8,00 sati i završetkom u 14'00 sati.

U radu sjednice odbora zaizbore i imenovanja sudjelovali su članovi i to:
- Zoran Sertić - predsjednik odbora
- Željko Đermanović - zamjetlik predsjednika
- Marko Fuf.j - član odbora
- Vesna Stengl - članica odbora

U radu sjednice nije sudjelovala Sonja BoriĆ - članica odbora'

Za elektroničku sjednicu predložen je sljedeći:

DNE\trNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska
2. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada Siska
3. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništw Republike Hrvatske
4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma kulture
Kristalna kocka vedrine.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 4 glasa ZA.
Svi članovi odbora uz poziv za sjednicu, zapimili su i sve prijedloge akata za sjednicu
Gradskog vijeća.
Sukladno zaprimljenim prijedlozima, članovi odbora izjasnili su se kako slijedi:

TOCKA 1.

Jednoglasno, sa 4 glasa ZA, usvojen je zapisnik s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska narazmatranje i usvajanje.

TočKA 2.
S 3 glasa zA i 1 glasom PROTIV, Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni
odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska i
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska narazmatranje i usvajanje.

TočKA 3.
S 3 glasa zA i I glasom PROTIV, Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmattatje i usvajanje.

TOčKA 4.
S 3 glasa ZA i I glasom PROTIV, Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog rješenja o izmjeni
Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka vedrine i
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska narazmatranje i usvajanje.

Ispis teksta e-mailom o odlučivanju po ovim točkama dnevnog reda talaze se u prilogu i
sastavni su dio ovog zapisnika.

ZAPISNIČARKA PREDSJEDNIK
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Zoran SertiĆ



silvio.bal ak@sisak.hr

From:
Sent:
To:
Subject:

Poštova ni gospodine Baljak,

kao član odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku i rasprave po točkama predložencg dnevnog reda: 1
i2, glasam za.

Kao član odbora za lzbore iimenovanja irasprave potočkama 1'.,7.,13.iL4.glasam za.

Lijep pozdrav,
Zoran Sertić

zoran sertić <zsertic7@gmail.com >

30. kolovoza 2021. 1433
silvio baljak
sJEDNlcA STALN|H RADNlH TUELA GRADSKoG VlJEĆA GRADA SISKA
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si lvio.ba ljak@sisa k.hr

From:
Sent:
To:
Subject:

Željko Đerma nović < de rma novi c.zac@9 ma i l.co m >

30. kolovoza 2021. 12:39
silvio baljak
lzjašnjavanje

Poštovani,
izjašnjavam se o sljedećem:
r. odbor za statutarno-pravna pitanja
Rasprava po svim točkama predloženog dnernrog reda.
Za sve točke pređloženog dnermog reda glasam ZA

4. odbor za.izborei irnenovanja
Rasprava po točkama pređcženog đnevnog reda: t .,7', L3., L4
Zatoćke1.,7.,I3.,l4 dnevnog reda glasam ZA

Lijep pozdrav,

Željko Đermanović



silvio.baliak@sisak.h r

From
Sent:
To:
Cc:

MARKO RAFAJ < odvjetnik.rafaj@gmail.com >

30. kolovoza 2a21. 14:25
si lvio.balja k@sisa k.hr
bojandadasovicl 983@gmail.com

Dobio sam informaciju da moram glasovatiVezano za odbore u kojima se nalazim pa ovim putem glasujem za sve točke
dnevnog reda svakog odbora u kojem se nalazim sa "2A".

S štovanjem,
Marko Rafaj

Poštovani,

1



si lvio.baliak@sisak.hr

From:
Sent:
To:
Subject:

Vesna Štengl <9reca65@9mail.com >

30. kolovoza 2021. 12:52
silvio baljak
Re: obavijest o održavanju 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, -dostavlja se

Poštovani,

temeljem poziva na elektroničku sjednicu odbora za izbore i imenovanja, dostavljam Vam očitovanje po točkama
predloženog dnevnog reda 1., 7.,13.,14:

1,. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice GV Grada Siska- ZA
7. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prir"odnih nepogoda Grada Siska
- PROTIV
13. Prijedlog odluke c osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zem|jišta u vlasništvu RH _

PROTIV
14' Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova UV Doma kulture Kristalne kocke vedrine - PRoTlV.

Srdačan pozdrav,

Vesna Štengl, mag. oec.
odbor za izbore i imenovanja, čianica

pet,27. kol202L. u L4:42 <silvio.baliak@sisak.hr> napisao je

lrtto s : //si s ak.ht I 2 - siedni ca- sradsko e-vi i eca- srada- siska-u -3 1-kolovo za-20211

Poštovani,

sukiadno članku 64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (,,SluŽbeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije",broj12/09,20109,9110,4113,6l13-pročišćenitekst, 1Il13,13113,20177,I3lI8,18/18-pročišćeni
tekst, 4120 i 8121), obavještavam VaS da materijale za clrugu sjednicu Građskog vijeća Grada Siska moŽete
pretlzeti od danas na službenirn stranicama Grada Siska, dakle od2]. kolovoza 2021. gođine (petak).

2. sjednica Gradskog vij eća Grada Siska saziva se za utorak. 31 2021. sodine s rročetkorrr i-r 10.00
sati u iskoi sali na 5. katu- Poslovna z PISAK. Caoraška ulica 12.440 10 Sisak_CaĐfas.

Osirn irraterijala, na stranicalna se nalazj prijedlog dnevnog reda, zapisnik s prve sjednice YijeĆa, raspoređ
sjeđrrica stalnih radnih tijela na ternelju kojeg se članovi stalnih radnih tijela (članovi Gradskog vijeća Grada
Siska) elektroničkim putem izjašryavaju o glasovanju' primjedbama, prijedIczimaili amandmanima na točke
predloŽerrcg dner'nog reda kako je utvrđeno navedenim rasporedom .Izjašnjavarye je u ponedjeljak 30.
koiovoza 202I. godine na e-mail ađresu silvio.ba1iak@sisak'hr u razdoblju ođ 08,00 do 14,00 sati'

Također, osim materijalana stranicama se na|aze zapisnici s posljednjih sjednica stalnilr radnih tijela i obrazac
za postavljanje vijećničkih pitanja.


