ZAPISNIK
sa 6. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 5. lipnja
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 Odbora, Ivan Mlinarić-zamjenik predsjednika,
Ivica Grgurić, Ivana Krčelić i Vesna Štengl-članovi Odbora.
Ostali nazočni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne,
imovinsko pravne i opće poslove i Sandra Divjakinja-pročelnica Upravnog odjela za proračun
i financije.
Odsutnih nije bilo.
Predsjednik, gospodin Ivan Jurić je utvrdio da je sjednici nazočno 5 članova Odbora te se
mogu donositi pravovaljane Odluke.
Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu,
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje sadašnjem
zakupniku,
4. Ostala pitanja.
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za.
TOČKA 1.
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Sandre Divjakinja, gospođa Ivana Krčelić je
upitala zašto je iznos naknada troškova osobama izvan radnog odnosa veći 3 puta u odnosu na
2016. godinu? Da li se radi o vanjskim suradnicima koji su radili na EU projektima?
Također, Aktivnost A100003, Oslobađanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
Tekući plan za 2017. godinu je iznosio 2,5 milijuna kuna, a izvršenje u 2017. godini je bilo
4.648.844,76 kuna, odnosno index je 185,95 %. Zašto je došlo do ovakvog odstupanja?
Gospođa Sandra Divjakinja je odgovorila da će podatak vezan uz naknadu troškova osobama
izvan radnog odnosa pripremiti za sjednicu Gradskog vijeća.
Što se tiče oslobađanja plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa, radi se o
kapitalnoj pomoći obrtnicima i poljoprivrednicima.
Gospodina Ivicu Grgurića je zanimalo kolika je ta pomoć bila poljoprivrednicima, a kolika
obrtnicima?
Gospođa Sandra Divjakinja je rekla da će taj podatak pripremiti za sljedeću sjednicu
Gradskog vijeća.

1

Nakon provedene rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl,
utvrđen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu i
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 3.
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o utvrđivanju poslovnog prostora koji je predmet
kupoprodaje sadašnjem zakupniku i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
TOČKA 4.
U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave.
6. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 07,20
sati.
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