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ZAPISNIK 

 
s 8. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 26. studenog 
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, 
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, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i 
financije, Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, Goran 
Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno 
društvo, Marija Medved-voditeljica Odsjeka unutarnje revizije i Domagoj Orlić-službenik 
zaposlen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik, gospodin Ivan Jurić koji je utvrdio da su sjednici 
nazočni svi članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom, odnosno 5 članova Odbora 
te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Siska za 2017. godinu, 
3. Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja, 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, 
5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu, 
6. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu, 
b) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini, 
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu, 
d) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018. 
godini, 
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 
u 2018. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. 
godinu, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 
Siska u 2018. godini, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. 
godini, 
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade 
Grada Siska u 2018. godini, 
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7. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 
c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini, 
d) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Siska za 2019. godinu, 
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini, 
f) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini, 
g) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu, 
h) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini, 
i) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. 
godini, 
j) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 
2019. godini, 
k) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini, 
8. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. 
godinu, 
9. Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu, 
10. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2019. godinu, 
11. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska, 
12. Prijedlog odluke o davanju pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode 
olujni i orkanski vjetar od 04. rujna 2018. godinu. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Gospodin Ivan Mlinarić je iznio primjedbu na prijedlog teksta zapisnika s 8. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Siska održane 31. kolovoza 2018. godine i nastavka iste sjednice 
održanog 17. rujna 2018. godine tako da se u točki 1. mijenja tekst obrazloženja i glasi: 
„Obrazloženje: tada su bili oporba i podržavali restrukturiranje trgovačkih društava u 
vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska, a nisu bili „vladajuća garnitura“ kako je navedeno u 
zapisniku“ 
 
Prijedlog je usvojen jednoglasno s 5 glasova za te će se u zapisniku izvršiti odgovarajuća 
izmjena. 
 
Gospodin Ivica Grgurić je rekao kako kod postavljanja vijećničkog pitanja vijećnice Vesne 
Štengl, na drugoj strani zapisnika navodi da je bila prigoda na stranicama Grada Siska čitati 
odgovore gradonačelnice na vijećnička pitanja, međutim, umjesto točke na kraju te rečenice je 
trebalo navesti i riječi vijećnice kada je rekla da je inspirirana nadahnutošću gradonačelnice, 
njezinim opačinama i uobičajenim odgovorima oporbenim vijećnicima, a koji su na razini 
komunikacije zbog koje bi gradonačelnicu potjerali iz čobanske zajednice nekog zaseoka i da 
li gradonačelnica doista živi u uvjerenju ili si umišlja da ju takvim likom i djelom itko želi u 
političkom životu državne razine koju si gradonačelnica toliko priželjkuje? 
 
Gospođa Vesna Štengl je rekla kako su to gluposti na njezin račun jer nitko nije uvrijeđen u 
njezinom vijećničkom pitanju. 
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Prijedlog teksta zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska jednoglasno je utvrđen i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 4 glasa za i jednim glasom 
suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata 
poslovanja Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođa Vesna Štengl je 
upitala je li Grad Sisak poduzeo sve mjere za naplatu potraživanja koja se sada predlažu za 
otpis kao nenaplaćena potraživanja. 
 
Gospođa Silvija Mužek je dala potvrdan odgovor. 
 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o otpisu 
nenaplaćenih potraživanja i proslijeđen gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 
jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5.  
Nakon uvodnog umenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođa Ivana Krčelić je rekla 
da je na strani 95, u točki 5. u šestom redu tabele, u stupcu opis, potrebno promijeniti datum 
stanja aktivnih jamstava. Pogreškom je neveden datum 31.12.2018.godine, a ispravan je 
datum 31.6.2018. godine pa je, u tom smislu, potrebno ispraviti navedeni tekst. 
 
Nakon provedene rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, 
utvrđen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. 
godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženje gospođe Silvije Mužek, gospodina Petra Lerotića, 
gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodina Gorana Grgurača i gospodina Domagoja 
Orlića,  
 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje 
i usvajanje. 
 
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 
2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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c) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
 
d) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
e) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2018. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
f) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
g) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2018. godini i 
proslijeđen gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
h) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
i) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2018. 
godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženje gospođe Silvije Mužek, gospodina Petra Lerotića, 
gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodina Gorana grgurača i gospodina Domagoja 
Orlića, gospodin Ivica Grgurić je upitao u kojem iznosu i na kojoj stavci se predlažu sredstva 
za razvoj poljoprivrede, odnosno je li to tih 350 tisuća kuna kao u Prijedlogu proračuna Grada 
siska za 2019. godinu? 
 
Gopodin Petar Lerotić je odgovorio kako će vijećniku biti dostavljan odgovor na prethodno 
pitanje do sjednice Vijeća. 
 
Gospodin Ivica Grgurić je upitao i jesu li u spomenutih 350 tisuća kuna predviđeni i troškovi 
sterilizacije kućnih ljubimaca i članarina u LAG-u s obzirom da je to visoki iznos članarine od 
oko 10 do 15 tisuća kuna? 
Grad Čakovec ima sličnih problema sa sterilizacijom kućnih ljubimaca, a država im financira 
te troškove. Isto bi od države trebao zatražiti i Grad Sisak. 
Nadalje, gospodin Ivica Grgurić je upitao i koliki izno je predviđen za izgradnju azila za 
životinje. 
 
Gpospodin Petar Lerotić kako će vijećniku biti dostavljen odgovor do sljedeće sjednice 
Vijeća, a što se tiče azila za životinje, u tijeku je izrada projekta za izgradnju skloništa za 
životinje u Galdovu s kapacitetom za 50-ak pasa. 



5 
 

 
 
 
 
Nakon provedene rasprave, 
 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog proračuna 
Grada Siska za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2019. 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 2019. 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 
2019. 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 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 
f) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
g) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, Prijedlog programa 
javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
h) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
i) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
j) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
k) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 4 glasa za i 
jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog plana upravljanja i 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, jednoglasno s 5 glasova za, 
utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10. 
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 2019. godinu i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske 
gorske službe spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju pomoći za ublažavanje posljedica 
elementarne nepogode olujni i orkanski vjetar od 04. rujna 2018. godinu i proslijeđen 
gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
8. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 09,17 
sati. 
 
 
 
 
   ZAPISNIČAR                                                                                   PREDSJEDNIK 
 
 
    Silvio Baljak                                                                                           Ivan Jurić                         
 


