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ZAPISNIK  
s 11. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 10. lipnja 
2019. godine s početkom 09,30 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-članovi. 
 
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 Martina 
Mađerić-službenica u Upravnom odjelu 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 Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada 
Siska,  
2. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu, 
4. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Sisku u 2018. godini, 
b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu, 
5. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 
b) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Sisku u 2019. godini, 
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu, 
d) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. 
godini,  
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 
u 2019. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. 
godinu, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. 
godini, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 
Siska u 2019. godini, 
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade 
Grada Siska u 2019. godini,  
j) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 
2019. godini,  
5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Siska, 
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6. Prijedlog odluke o komunalnom redu, 
7. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, 
8. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2019. godinu, 
9. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za RKT Župu sv. Mihaela 
Preloščica iz Preloščice, Preloščica 123 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti 
vatrogastva u 2019. godini u Gradu Sisku, 
11. Prijedlog odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Siska, 
12. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je uvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 10. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je usvojen 
jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 2. 
Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 4 glasa za i jednim glasom 
protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću  na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, 
 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog zaključka 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Sisku u 2018. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog zaključka 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. 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 Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. 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 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
d) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 
e) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
f) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Siska za 2019. 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 sportu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
h) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
i) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
j) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 4 glasa za i jednim glasom 
protiv, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, jednoglasno s 5 glasova za,   
utvrđen je Prijedlog odluke o komunalnom redu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje 
i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, gospodin Ivica Grgurić je 
rekao kako mu „ne leži“ izvedba radova na mostu u naselju Palanjek. Ispada da Grad Sisak 
plaća tuđe račune. Most je netko drugi izgradio, a Grad Sisak mora plaćati ispravak tuđih 
pogrešaka nastalih prilikom izgradnje navedenog mosta.  
Gospodin Ivica Grgurić je upitao  kojim izračunom je dobiven iznos od 700.000,00 kuna? 
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Gospođa Martina Mađerić je odgovorila da Hrvatske šume obračunavaju 5 % od toga koliko 
je drveća posječeno. 
 
Gospodin Ivica Grgurić je rekao da misli kako Hrvatske šume imaju plan rušenja 100 tisuća 
kubika drveta. Iznos od 260,00 kuna je iznos za rušenje najniže klase drveta.  Dolazimo do 
iznosa o 700.00,00 kuna. 
Dakle, Hrvatske šume krivotvore dokumentaciju jer navode da sijeku najnižu klasu drveta te 
istu i obračunavaju. Na taj način, Grad Sisak je oštećen za oko 1 milijun kuna. Osim toga, 
nitko osim Hrvatskih šuma nema uvid na terenu na način da se utvrdi koja klasa drveta se 
siječe. 
Neshvatljivo je da i upravitelj Parka prirode Lonjsko polje štiti Hrvatske šume, a i gradska 
uprava je dopuštala prometovanje teških kamiona nerazvrstanim cestama. 
Grad Sisak ne treba štititi Hrvatske šume. 
 
Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Martine Mađerić, gospodin Ivica Grgurić je 
upitao da li se radi o jednokratnom oslobađanju od plaćanja?  
 
Gospođa Martina Mađerić je potvrdila kako se radi o jednokratnom oslobađanju od plaćanja 
komunalnog doprinosa za RKT Župu sv. Mihaela Preloščica iz Preloščice, Preloščica 123. 
 
Gospodin Ivica Grgurić je rekao da neće podržati prijedlog jer nije bio niti na jednoj misi u 
mjesnoj crkvi zbog izjave svećenika da se ne može spustiti na nivo seljana jer je fakultetski 
obrazovan čovjek. 
Osim toga nisu htjeli ni prihvatiti zamjenu zemljišta s Gradom Siskom. Radi se o zemljištu u 
Velikom Sviničkom. 
Gospodin Ivica Grgurić je rekao da će glasati protiv prijedloga i na sjednici Gradskog vijeća. 
 
Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja 
komunalnog doprinosa za RKT Župu sv. Mihaela Preloščica iz Preloščice, Preloščica 123 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 izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za 
financiranje djelatnosti vatrogastva u 2019. godini u Gradu Sisku 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 odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 12. 
U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 
11. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 10,25 
sati. 
 
 ZAPISNIČAR                                                                                    PREDSJEDNIK 
 
 
  Silvio Baljak                                                                                            Ivan Jurić 
 
 


