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ZAPISNIK 
sa 4. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 19. veljače 
2018. godine s početkom u 08,00 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 
25 (veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili nazočni: Ivan Jurić-predsjednik, Ivan Mlinarić-zamjenik predsjednika, Ivana 
Krčelić, Ivica Grgurić i Vesna Štengl-članovi Odbora. 
 
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, Marijana Klobučar Bobetko-pročelnica Upravnog 
odjela za proračun i financije i Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i 
komunalni sustav. 
 
Predsjednik, gospodin Ivan Jurić je utvrdio da je sjednici nazočno svih 5 članova Odbora te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“,    
3. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  
    otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Siska,      
4. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje  
    redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2018. godini,     
5. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje poslova vatrogastva u 2018.  
    godini, 
6. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
    osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2018. godini,       
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u  
    Gradskom vijeću Grada Siska i članova Gradskog vijeća Grada Siska izabranih s liste  
    grupe birača, 
8. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je predložila članovima Odbora utvrđivanje pogrešaka u 
tekstu zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska koje se odnose na utvrđivanje 
ostalih prisutnih sjednici.  
Potrebno je ispraviti da je sjednici bio nazočan Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarstvo i komunalni sustav, a ne Petar Lerotić-privremeni pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarstvo i komunalni sustav. 
Također, iza naziva trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak potrebno je navesti 
d.o.o. i na kraju potrebno je, kod ostalih nazočnih izostaviti Dinka Kreštalicu-novinara HTV-a 
jer isti nije bio nazočan sjednici. 
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Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je prethodni prijedlog te se utvrđuje zapisnik s izrečenim 
primjedbama i predlaže Gradskom vijeću usvajanje izmijenjenog zapisnika sa 4. sjednice 
Gradskog vijeća. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Marijane Klobučar Bobetko, gospođa Ivana 
Krčelić je upitala hoće li dokumentacijom biti utvrđen rok za dostavu odgovora na prijave za 
dodjelu sredstava iz Programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“? 
 
Gospođa Marijana Klobučar Bobetko je odgovorila kako će taj rok biti utvrđen u tekstu 
natječaja. 
 
Gospođa Vesna Štengl je utvrdila kako je iz Prijedloga programa razvidno da se za 
poduzetničke kredite ne mogu prijavljivati pravne i fizičke osobe koje imaju dugovanja prema 
Gradu Sisku. 
 
Gospođa Marijana Klobučar Bobetko je potvrdila izrečenu tvrdnju gospođe Vesne Štengl te je 
rekla da se ne razmatraju niti prijave ako pravna ili fizička osoba ima dugovanja i prema 
državi. 
 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa „Sisački 
poduzetnik/ca 2018.“ i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospođa Ivana Krčelić je 
utvrdila kako se Prijedlogom odluke u članku 6. predlažu standardizirani spremnici za 
prikupljanje miješanog komunalnog otpada za fizičke osobe-individualna domaćinstva 
zapremine 120 litara. 
Člankom 7. predlažu se spremnici zapremine također 120 litara za prikupljanje biootpada za 
fizičke osobe-individualna domaćinstva. 
Rekla je kako se radi o spremnicima prevelikog volumena. Bili bi dovoljni i spremnici od 80 
litara ili od 40 litara. Također, objasnila je kako standardiziranih spremnika od 80 litara ili od 
40 litara nema na tržištu pa, kada ih se bude moglo nabaviti, morat će se izvršiti i izmjena 
odluke. 
Na kraju, gospođa Ivana Krčelić je rekla kako smatra da bi se otpadni papir i karton trebali 
odvoziti češće no što je to predloženo odlukom, a to je, za fizičke i pravne osobe, najmanja 
učestalost odvoza otpada s obračunskog mjesta, jednom mjesečno. 
 
Gospodin Ivan Mlinarić je objasnio da će se 120 litarski standardizirani spremnici odvoziti na 
deponiju gdje će se otpad sortirati. 
 
Gospodina Ivicu Grgurića je zanimalo je li propisano da fizička osoba može u vlastitom 
dvorištu kompostirati odgovarajući otpad jer za neka naselja nije prihvatljivo niti primjenjivo 
da se takav otpad odvozi i naplaćuje usluga kad se otpad može kompostirati na imanju? 
 
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio da se kompostiranje prepušta fizičkim osobama koje to 
mogu raditi na vlastitom imanju te neće plaćati odvoz takvog otpada. Međutim, morat će 
kupiti odgovarajuće spremnike za kompost koji će biti fotografirani te dati izjavu da će 
kompostirati odgovarajući otpad.  
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Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je 
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog     
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 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 odluke o minimalnim financijskim standardima za 
decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 
2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospođa Vesna 
Štengl je utvrdila da se u Proračunu Grada Siska za 2018. godinu osiguravaju sredstva od 
3.916.446,00 kuna za financiranje rashoda za zaposlene te za materijalne i financijske 
rashode. Za koliki iznos se planira povećanje iznosa sredstava za financiranje poslova 
vatrogastva u 2018. godini? 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila kako je obveza Grada Siska osigurati 
mimimalan iznos od 814.899,00 kuna za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Siska. 
Proračunom Grada Siska za 2018. godinu planiran je veći iznos od 185.101,00 kuna koji će se 
koristiti za nabavku vatrogasne opreme koju trebaju imati dobrovoljne vatrogane postrojbe, 
što sveukupno iznosi milijun kuna. 
 
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je 
Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje poslova vatrogastva u 2018. 
godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 5 glasova 
za, utvrđen je Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Marijane Klobučar Bobetko, sa 4 glasa za i 
jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni 
Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Siska i 
članova Gradskog vijeća Grada Siska izabranih s liste grupe birača i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
U ovoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 
4. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 08,30 
sati. 
 
ZAPISNIČAR                                                                                             PREDSJEDNIK 
 
 Silvio Baljak                                                                                                     Ivan Jurić 


