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ZAPISNIK  

s 10. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 12. travnja 
2019. godine s početkom 08,00 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 
25 (Veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili prisutni: Ivan Jurić-predsjednik Odbora, Ivan Mlinarić-zamjenik predsjednika, 
Ivana Krčelić, Ivica Grgurić i Vesna Štengl. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Ostali prisutni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, 
Andrea Zlonoga-pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Maja 
Del Vechio-privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav. 
 
Predsjednik, gospodin Ivan Jurić je utvrdio da je sjednici prisutno 5 članova Odbora te se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine, 
3. a) Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018., 
b) Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
u prostoru za 2019., 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za 
razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2018. godinu, 
6. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno s 5 glasova za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
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 srpanj-prosinac 2018. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga,  
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a) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2018. i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog 
programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
za 2019. i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, gospodin Ivica Grgurić je 
utvrdio da je Kemokop d.o.o. oslobođen plaćanja komunalne naknade za 2018. godinu u 
iznosu od 754.566,34 kune. Koliko oni imaju zaposlenih? 
 
Gospođa Maja Del Vechio je objasnila da traženi podatak može naknadno dostaviti na temelju 
uvida u obrasce za obavljanje djelatnosti koje je Kemokop d.o.o.dostavio prilikom prijave za 
oslobađanje plaćanja komunalne naknade. 
 
Gospodin Ivica Grgurić je upitao i je li moguće da vlasnik tvrtke  promijeni naziv tvrtke, a 
zadrži pravo iskorištenja „bonusa“, odnosno oslobađanja plaćanja komunalne naknade? 
 
Gospođa Maja Del Vechio je ponovno objasnila kako je bilo slučajeva kada je došlo do 
preuzimanja subjekta pa je promijenjen i naziv subjekta, a subjekt je preuzeo  povlastice od 
subjekta kojeg je preuzeo. 
 
Gospodin Ivica Grgurić je upitao ima li Grad Sisak kontrolu nad navedenim u raspravi? 
 
Gospođa Maja Del Vechio je odgovorila da svake godine kada subjektu istječe mogućnost 
oslobađanja plaćanja komunalne naknade, mora obnoviti zahtjev za oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade iz kojeg je, između ostalog, vidljiva i djelatnost koju obavlja te broj 
zaposlenih. 
 
Gospođa Vesna Štengl je rekla kako je najvažnije da subjekti nemaju dugovanja prema Gradu 
Sisku, državi i zaposlenicima. 
 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Izvješća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.01.2018. do 
31.12.2018. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 
10. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 08,15 
sati. 
 
 
  ZAPISNIČAR                                                                                 PREDSJEDNIK 
 
 
   Silvio Baljak                                                                                        Ivan Jurić 
 


