ZAPISNIK
s 5. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 16. travnja
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, Marijan Kos-službenik u Upravnom odjelu za obrazovanje,
kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Anja Božić-službenica u Upravnom odjelu za
proračun i financije, Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša 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 s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj seoskog područja
Grada Siska u razdoblju 2016.-2020. godine,
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Siska kod Hrvatske banke
za obnovu i razvitak,
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada
Siska,
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za
razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine,
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2017. godinu,
7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Gradu Sisku u 2017. godini,
8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2017. godinu,
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade u
razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
10. Ostala pitanja.
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za.
TOČKA 1.
Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno s 5 glasova za i
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
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TOČKA 2.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 5 glasova za,
utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj seoskog
područja Grada Siska u razdoblju 2016.-2020. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
TOČKA 3.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Anje Božić, jednoglasno s 5 glasova za,
utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Siska kod
Hrvatske banke za obnovu i razvitak i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje.
TOČKA 4.
U svom uvodnom usmenom obrazloženju, gospođa Gordana Karapandža Prica je obrazložila
Prijedlog odluke te objasnila kako je u Prijedlogu došlo do preklapanja V zone i VI zone
građevinskog i poljoprivrednog zemljišta iz kojih zona su ispuštena neka od naselja te će do
sjednice Gradskog vijeća biti pripremljeni amandmani na Prijedlog odluke o izmjenama
Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska.
Gospođa Ivana Krčelić je dala primjedbu da u članku 16. treba ispraviti pogrešku u pisanju jer
je u nazivu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji pogrešno napisana riječ „njihovoh“ te je istu riječ potrebnO ispravno napisati.
Nakon provedene rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl,
utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 5.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospođa Ivana
Krčelić je zatražila da se u vezi s točkom II na strani 30. Izvješća o radu gradonačelnice od
srpnja do prosinca 2017. godine objasni i kaže nešto više o kako je navedeno: „Iniciran je
sastanak s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije u svezi označavanja i definiranja
lokacija gospodarenja otpadom u prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Siska i Sisačkomoslavačke županije.“
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je
Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje
srpanj-prosinac 2017. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 6.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i
jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog zaključka o
prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 7.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospođa Ivana Krčelić je
postavila sljedeće pitanje u vezi s Aktivnosti A100002 Održavanje čistoće javnih površina, u
članku 5. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2017. godini:
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1. Koje su to pod točkom 7. „Posebne aktivnosti“? Za te aktivnosti bilo je planirano
312.237,00 kuna, a izvršenje je 709.014,08 kuna. Planirana sredstva su premašena za više
nego duplo.
2. U članku 13., stavka R0181 Održavanje Starog mosta na rijeci Kupi-monitoring
konstrukcije, planiran je iznos od 50.000,00 kuna, a izvršenje je nula kuna. Zašto je izvršenje
nula kuna?
3. U članku 14., stavka R0188 Održavanje nerazvrstanih asfaltiranih prometnica, u točki 1.,
redovno održavanje kolnika na dionici ceste kroz naselje Svinjičko, planirano je 920.000,00
kuna, a realizacija je nula kuna. Zašto za održavanje kolnika nije potrošena niti jedna kuna?
Gospodin Petar Lerotić je rekao da će provjeriti podatak iz prvog pitanja te će objašnjenje
vezano uz stavku „Posebne aktivnosti“ dati na sjednici Gradskog vijeća.
Što se tiče drugog pitanja, rekao je da u 4 godine nema značajnijeg pomaka u podacima
vezanim uz utjecaj prometa na konstrukciju Starog mosta. Građevinski fakultet iz Zagreba je
utvrdio da u samoj konstrukciji mosta nema pomaka u 4 godine. Ugrađeni su senzori kako bi
se mogao utvrditi utjecaj prometa na konstrukciju mosta. Nakon 4 godine, rezultati su bili
identični, odnosno promet nema utjecaj na konstrukciju pa smo odlučili da više nećemo
financirati tu vrstu ispitivanja. Nogostup, dakle asfaltni pokrov s kamenim rubnjacima je u
kritičnom stanju.
S Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Konzervatorkim odjelom u Sisku treba
dogovoriti uvjete sanacije nogostupa.
Gospođa Ivana Krčelić je zatražila od Andree Zlonoga da utvrdi je li otpremljen dopis prema
Ministartvu kulture za sanaciju nogostupa i o tome izvijesti članove Gradskog vijeća na
sljedećoj sjednici.
Gospodin Ivica Grgurić je upitao koliko sredstava godišnje se dobiva od ŽUC-a i da li Grad
Sisak dobiva redovita mjesečna sredstva od ŽUC-a? Naime, kada je održan sastanak s
predstavnicima Minstartsva prometa, mora i infrastrukture, rekli su da Ministarstvo redovito
doznačava sredstva ŽUC-u, a ŽUC ne uplaćuja redovito sredstva Gradu Sisku.
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio da se radi o godišnjim sredstvima od oko 2 do 2,5
milijuna kuna, a na mjesečnoj razini se radi o 80 tisuća kuna. Ta sredstva ŽUC ne uplaćuje
redovito Gradu Sisku.
Gospodin Ivica Grgurić je predložio da Grad Sisak ovrši ŽUC za sredstva koja ne uplaćuju
redovito.
Nakon provedene rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl,
utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2017. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
TOČKA 8.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospođa Ivana Krčelić je
istaknula kako u Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Siska za 2017. godinu je u točki A.3, podtočka 1. Izgradnja
sistema odvodnje oborinskih voda na starom dijelu groblja Viktorovac u Sisku, planirano
150.000,00 kuna vlastitih sredstava Groblja, izvršenje je 16.100,00 kuna, za nabavu
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rovokopača i kamiona je planirano ukupno 600 tisuća kuna, a izvršenje je nula kuna. U točki
B.4 Tržnice na malo, planiran je popravak sjevernog stepeništa u iznosu od 48.500,00 kuna, a
izvršenje je nula kuna te zamjena rashladne opreme ribarna-mliječni planirano je 58.500,00
kuna, a izvršenje je nula kuna. Zašto su izvršenja nula kuna?
Gospodin Petar Lerotić je rekao da će od Gradskih groblja Viktorovac d.o.o. i Gradske tržnice
Sisak d.o.o. zatražiti obrazloženje za sve stavke koje nemaju izvršenje i o tome izvijestiti
članove Gradskog vijeća na sljedećoj sjednici.
Gospodin Ivica Grgurić je upitao do kuda se došlo s projektima izgradnje dječjeg igrališta i
vatrogasnog doma u Toplovcu?
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio da iz nadležnog ministarstva nije dobiven još nikakav
odgovor.
Nakon provedene rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl,
utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 9.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića i rasprave u kojoj je
sudjelovao gospodin Ivan Jurić, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o
prihvaćanju Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade u razdoblju od 01.01.2017.
do 31.12.2017. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 10.
U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave.
5. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 08,50
sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK

Silvio Baljak

Ivan Jurić
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