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                                                      ZAPISNIK 
s 7. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane dana 27. 
kolovoza 2018. godine s početkom u 8,45 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, 
soba broj 25 (veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska: 

- Ivan Jurić        – predsjednik Odbora 
- Ivan Mlinarić  – zamjenik predsjednika Odbora 
- Ivana Krčelić  – članica Odbora 
- Ivica Grgurić  – član Odbora 
- Vesna Štengl  – članica Odbora. 

 
Ostali nazočni: 

- Gordana Karapandža Prica - pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove 

- Marija Medved – privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Maja Del Vechio – pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i 

komunalni sustav 
 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora, gospodin Ivan Jurić koji je utvrdio da su 
sjednici nazočni svi članovi Odbora, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 
 DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Gradska          

tržnica Sisak d.o.o., Sisak, za kreditno zaduženje kod OTP banka d.d. Zadar 
3. Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela Grada Siska pod rednim brojem 4. u 

društvu Radio Sisak d.o.o. za proizvodnju prijenos i odašiljanje radijskih programa, 
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s      

napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama 
5. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 
6. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova opskrbe       

električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na području Grada Siska na 
temelju ugovora 

 
Dnevni red je  JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen. 
 
 

TOČKA 1. 
U primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska gospodin Ivan Mlinarić je 
rekao da u točci 4. zapisnika umjesto riječi: „vladajuća garnitura“ treba stajati riječ: „oporba“ 
te da se  briše riječ: „industrijalizacija“. 
Gospođa Ivana Krčelić je rekla da je na stranici broj 12. zapisnika potrebno promijeniti broj 
vijećnika. Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 20 vijećnika, a napisano je 21, tako da se broj 
„21“ treba zamijeniti brojem“20“.  
 
Zapisnik s izrečenim primjedbama je JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA utvrđen i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 2. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju 
suglasnosti trgovačkom društvu Gradska tržnica Sisak d.o.o., Sisak, za kreditno zaduženje 
kod OTP banka d.d. Zadar i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela 
Grada Siska pod rednim brojem 4. u društvu Radio Sisak d.o.o. za proizvodnju prijenos i 
odašiljanje radijskih programa i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del Vechio, gospodin Ivica Grgurić je 
upitao tko će platiti sterilizaciju kućnih ljubimaca, da li je to Grad Sisak ili Republika 
Hrvatska? 
Gospođa Maja Del Vechio je rekla da Republika Hrvatska to neće platiti, a da li će Grad Sisak 
biti u mogućnosti nešto sufinancirati, još ne zna. Navedena odredba o sterilizaciji se 
primjenjuje obavezno od lipnja slijedeće godine. 
Gospodin Grgurić je još rekao da bi Republika Hrvatska trebala dati novac za sterilizaciju i na 
području drugih gradova jer je sterilizaciju pasa financirala u gradu Čakovcu, a da je Grad 
Sisak uvijek zbog nečega zakinut i dodao da mu je cit: „bezveze“ sterilizirati mačke te upitao 
što je s divljim životinjama koje rade veliku štetu? 
Gospođa Maja Del Vechio je odgovorila da se takve životinje vraćaju u prirodno stanište. 
Ukoliko to nije moguće zbrinjavaju se u zoološkom vrtu ili u skloništu. 
Gospođa Vesna Štengl je rekla da je potrebno naplatiti i kaznu za neprikladno držanje 
životinja, a Maja del Vechio je rekla da je Odlukom propisana mogućnost prijave 
komunalnom redaru koji će provesti daljnji postupak. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim 
životinjama i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za Grad Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na 
području Grada Siska na temelju ugovora i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 
Sedma sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 9,10 
sati. 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan  Ivan Jurić 
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