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ZAPISNIK 
sa 3. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 27. 
studenog 2017. godine s početkom u 08,06 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, 
u sobi broj 25 (veliki kabinet). 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora: Ivan Jurić-predsjednik, Ivan Mlinarić-zamjenik 
predsjednika, Ivana Krčelić, Vesna Štengl i Ivica Grgurić-članovi. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Ostali nazočni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, 
imovinsko pravne i opće poslove, Goran Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, 
kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Marija Medved-privremena pročelnica Upravnog 
odjela za proračun i financije i Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i 
komunalni sustav. 
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora, gospodin Ivan Jurić koji je utvrdio da je 
sjednici nazočno svih pet članova Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik, gospodin Ivan Jurić je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2018. godinu,     
    b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu,     
    c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini,     
    d) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  
    Grada Siska za 2018. godinu,     
    e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018. godini,     
    f) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2018. godini,     
    g) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. godinu,     
    h) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. godini,     
    i) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2018. 
    godini,    
    j) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u  
    2018. godini,     
    k) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2018. godini,     
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Siska,    
4. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2018.  
    godinu,     
5. Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu,    
6. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika  
    nacionalnih manjina u Gradu Sisku  za 2018. godinu,    
7. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak za  
    rekonstrukciju Rekreacijskog centra „Zibel“ u Sisku,     
8. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak za građenje  
    multifunkcionalnog objekta u ekološkom projektu na Ciglarskoj grabi u Sisku,     
9. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Kršćansku baptističku  
    crkvu BETEL-Sisak. 
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Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je zamolila članove Odbora da usvoje primjedbu na 
zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska jer je na prvoj stranici zapisnika pogrešno 
napisano kod ostalih nazočnih koji su bili na sjednici, naveden Tomislav Dumančić-
privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, a na istoj sjednici je Tomislav Dumančić već bio raspoređen na mjesto privremenog 
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te je potrebno napisati, 
odnosno točno ispraviti: Tomislav Dumančić-privremeni pročelnik Upravnog odjela za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Članovi Odbora su jednoglasno s 5 glasova za usvojili primjedbu te se utvrđuje zapisnik sa 3. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Siska s izrečenom primjedbom i proljeđuje Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
Gospodin Ivan Jurić je objedinio raspravu po svim podtočkama. 
 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Marije Medved i rasprave u kojoj je 
sudjelovala gospođa Vesna Štengl i gospodin Ivan Mlinarić, gospođa Ivana Krčelić je utvrdila 
kako se Prijedlogom proračuna za 2018. godinu planiraju visoki prihodi od poreza i prireza na 
dohodak. Je li Grad Sisak izradio analizu tako visokog iznosa? 
 
Gospođa Marija Medved je objasnila da se radi o sredstvima vezanim uz kompenzacijske 
mjere Ministarstva financija. Ministarstvo je odlučilo da ih neće ukidati ni sljedeće godine, a 
radi se nenamjenskim sredstvima koja su dobar prihod. 
Porez na nekretnine naplaćuje Porezna uprava, a tu, u ovome trenutku imamo oko 4 milijuna 
nenaplaćenih prihoda. Preuzimanjem naplate ovih prihoda od strane Grada Siska, Grad Sisak 
će pokrenuti prisilnu naplatu pa očekujemo i s te strane veće prihode. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je postavila pitanje gospodinu Petru Lerotiću rekavši da je u 
Proračunu Grada Siska za 2017. godinu za održavanje cesta planirano 10 milijuna kuna, a u 
sljedećoj godini se predlaže u Prijedlogu proračuna 7 milijuna kuna. Zašto je došlo do 
smanjenja? 
 
Gospodin Petar Lerotić je objasnio kako se radi o istom iznosu kao i u 2017. godini, ali je 
došlo do preraspodjele. Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. je povećalo broj košnji te 
svoj program prikazuje na drugačiji način no što je to prikazano u 2017. godini. U taj program 
je za 2018. godinu uvršeno više aktivnosti. Sveukupno će za djelatnost Komunalca biti u 
2018. godini prikazano preko 13 milijuna kuna. Odlučili smo u Prijedlogu proračuna posebno 
izdvojiti program i aktivnosti koje se odnose na Komunalac, a posebno prikazati programe 
Grada Siska. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je primijetila da je iznos za komunalne djelatnosti od komunalnog 
značaja smanjen za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 
 
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio kako se u 2018. godini planira iznos koji je realiziran u 
2017. godini. 
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Gospođa Ivana Krčelić je zatražila da joj gospodin Petar Lerotić objasni visinu sredstava 
planiranih za ulaganje u komunalnu infrastrukturu, odnosno gospodarenje otpadom. 
Gospodin Petar Lerotić je objasnio da se radi o namjenskim sredstvima koja su namijenjena 
trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom d.o.o. To su sredstva koja samo prolaze kroz 
Proračun Grada Siska. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila  kako se u 2018. godini za materijalno poslovanje Doma 
kulture Kristalna kocka vedrine predlaže iznos od 1.949.000,00 kuna, a u 2017. godini se radi 
o iznosu od 1.261.000,00 kuna. zašto je došlo do povećanja? 
 
Gospodin Goran Grgurač je odgovorio kako se planira nabava pozornice za potrebe Grada 
Siska površine 50 m2 s rasvjetom i razglasom. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je utvrdila kako su rashodi za zaposlene u ŠRC-u Sisak u 2017. godini 
na razini 5.116.000,00 kuna, a u 2018. godini se predlaže 5.463.00,00 kuna. Zašto? 
 
Gospodin Goran Grgurač je objasnio da se u tim sredstvima planiraju i troškovi rekreacijskog 
centra Zibel, a vezano za dovršetak izgradnje Ledene dvorane. 
 
Gospodin Ivica Grgurić je upitao koji faktori utječu na visinu Proračuna? Koliko povlačenje 
sredstava iz EU fondova utječe na Proračun? Koliko proračunska sredstva iz 2017. godine 
utječu na proračunsku masu?  
 
Gospođa Marija Medved je odgovorila da je planirana pomoć iz EU fondova u iznosu od 
30.841.000,00 kuna. Dio tih sredstava je realiziran za uređenje Holandske kuće. Tu se nalaze 
svi projekti koji nisu realizirani u 2017. godini, računajući i programe ruralnog razvoja, a radi 
se o oko 1 % Proračuna. Isplate sredstava iz Fondova EU kontinuirano kasne. Naše 
potraživanje kontinuirano iznosi oko 1 milijun kuna. 
 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
proračuna Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
   
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
     
c) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
  
d) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 
2018. godinu  i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
e) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
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f) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
    
g) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
  
h) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska. 
 
i) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2018. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
     
j) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2018. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
     
k) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Marije Medved, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Siska i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4.  
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu 
Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je  Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i 
predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku  za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7.   
Nakon uvodnog obrazloženja gospodina Petra Lerotića i rasprave u kojoj je sudjelovao 
gospodin Goran Grgurač, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, 
utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak za  
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rekonstrukciju Rekreacijskog centra „Zibel“ u Sisku i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 8.      

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, sa 4 glasa za i jednim 
glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju 
plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak za građenje multifunkcionalnog objekta u 
ekološkom projektu na Ciglarskoj grabi u Sisku i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje 
i usvajanje.  
 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, sa 4 glasa za i jednim 
glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju 
plaćanja komunalnog doprinosa za Kršćansku baptističku crkvu BETEL-Sisak i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
 
3. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 08,55 
sati. 
 
 
 
 
 
  ZAPISNIČAR                                                                                             PREDSJEDNIK 
 
 
   Silvio Baljak                                                                                                     Ivan Jurić 
 

 
 


