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                                                      ZAPISNIK 
s 9. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane dana 18. 
veljače 2019. godine s početkom u 8,00 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 
- Silvija Mužek – pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Maja Del Vechio – privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i 

komunalni sustav 
- Goran Grgurač – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i 

civilno društvo. 
 

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

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, 
3. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca  2019.“, 
4. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2019. godini, 
5. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 

2019. godini u Gradu Sisku, 
6. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 2019. godini, 
7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2019. godini. 
 
Na sjednicu Odbora u 8,05 sati stigla je Vesna Štengl, članica Odbora, te je predsjednik 
Odbora utvrdio da su sjednici nazočni svi članovi Odbora i dnevni red je  JEDNOGLASNO s 
5 glasova ZA usvojen. 
 

TOČKA 1. 
S 4 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM, gospođe Vesne Štengl, usvojen je zapisnik s 9. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, gospođa Ivana Krčelić je upitala 
kakav je efekt ove Odluke za 2019. godinu s obzirom da u Pravilniku o paušalnom 
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oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu izričito piše da se 
odluka za 2019 godinu može donijeti do 31. siječnja 2019. godine. Ako se ne donese, 
naplaćivat će se 750,00 kuna paušal. S ovom Odlukom kasnimo. 
  
Gospodin Ivan Mlinarić je upitao tko prati klasifikaciju i rekao da robinzonski smještaj ne 
postoji. 
Gospođa Silvija Mužek je rekla da se radilo po dosadašnjem prijedlogu i sukladno Pravilniku 
i ukoliko netko registrira neku djelatnost da se ne mora donositi nova Odluka. 
 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po 
krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del Vechio, gospođa Vesna Štengl je 
upitala koji su iznosi kredita? 
Gospođa Maja Del Vechio je rekla da je iznos do 10 mil. kuna kredita, po poduzetniku do 4 
mil. kuna, a najniži iznos je 50.000,00 kuna. 
 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 
 2019.“  i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 
standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2019. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava 
za financiranje djelatnosti vatrogastva u 2019. godini u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica o Prijedlogu 
programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice 
Novska na području Grada Siska u 2019. godini, gospođa Ivana Krčelić zatražila je da se stavi 
na internetske stranice Grada Siska ponovno Program koji se nalazi u prilogu materijala jer 
isti nije vidljiv. 
 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 
2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospodina Gorana Grgurača, gospodin Ivica Grgurić je 
upitao što će biti s malom školom u Gušću, da li se planira zatvoriti? 
Gospodin Goran Grgurač je rekao da takva inicijativa ide od ministarstva, ali da kod 
područnih škola to vjerojatno  neće biti. 
 



 3 

Deveta sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 8,30 
sati. 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan  Ivan Jurić 
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