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                                                      ZAPISNIK 
s 13. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane dana 19. 
studenog 2019. godine s početkom u 9,30 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 Cindrić  - članica Odbora 
- Ivica Grgurić  - član Odbora 
- Vesna Štengl  - članica Odbora 

 
Ostali nazočni: 

- Silvija Mužek – pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
- Gordana Karapandža Prica – pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i 

opće poslove 
- Martina Mađerić – voditeljica Ureda za poduzetnike u Upravnom odjelu 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 s 12. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada 
Siska, 

2. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, 
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. 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 i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska 
u 2019. godini, 
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 
mlade Grada Siska u 2019. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. 
godini, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska 
u 2019. godini, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. 
godinu, 
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 
Siska u 2019. godini, 
j) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Siska u 2019. godini, 

     6.   a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu i projekcije proračuna za razdoblje    
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           2021. – 2022. godine, 
           b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 

c) Prijedlog programa održavanja komunalne  infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. 
godini, 
d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Siska za 2020. godinu, 
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini, 
f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 
2020. godini, 
g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini, 
h) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu, 
i) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini, 
j) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini, 
k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. 
godini, 

      7.  Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u   
            vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu, 

8.   Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
9.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada   
      Siska,  
10. a) Prijedlog odluke o kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu, 

b)  Prijedlog odluke o kupnji Poslovnog prostora I u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1, 
11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova, 
12. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju stanova u najam, 
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora br.T4.4.2-          
      806/2015 o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u        
      vlasništvu Grada Siska s Hrvatskim Telekomom d.d. Zagreb, 
14. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe   
      spašavanja Stanice Novska na području Grada Siska u 2020. godini, 

     15. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika   
           nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2020. Godinu 
     16. Ostala pitanja. 
 
Dnevni red je  usvojen JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, usvojen je zapisnik s 12. sjednice Odbora za financije i 
gospodarenje imovinom Grada Siska. 
 

TOČKA 2. 
Gospodin Ivica Grgurić rekao je da u Zapisniku s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, kod 
njegovog izlaganja, odnosno postavljanja pitanja, na stranici 6. zapisnika, riječi: „zločin djelo 
povratnika“ treba zamijeniti riječima: “tzv. zločin bijelog ovratnika.“ 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, usvojen je zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 3. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog zaključka o 
prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019. 
godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, s 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV 
gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, gospodin Ivica Grgurić je zatražio 
pojašnjenje za izdvojena sredstva za most u Palanjku. 
Gospođa Martina Mađerić je odgovorila da su sredstva namijenjena za projektnu dokumentaciju, 
a gospođa Silvija Mužek je rekla da su to sredstva za 2020. godinu, a da je trenutno riječ o 
izmjenama Proračuna za 2019. godinu. 
 
A) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 
B) S 4 glasa ZA i 1 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
C) S 4 glasa ZA i 1 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
D) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
E) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2019. 
godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
F) S 4 glasa ZA i 1 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 Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
G) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
H) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 



 4

I) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je ) Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
J) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2019. godini  i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, gospodin Ivica Grgurić je rekao da 
je u svom izlaganju gospođa Silvija Mužek spomenula mehanizme i upitao da li na te 
mehanizme mogu djelovati određene političke strukture kao što su mogle djelovati na ruralni 
razvoj? 
Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da kod ITU mehanizma, kad se donese strategija i osnuje 
urbano područje, mora se pridržavati utvrđenih smjernica i biti ujedinjen. Kad se ujedine 
gradovi, dobije se odluka  Ministarstva financija i svi moraju biti ujedinjeni. Za sada još nema 
smjernica koje se očekuju od Ministarstva financija.  
Gospodin Ivica Grgurić je još upitao na što se odnosi 600.000,00 kuna vezano uz Turističku 
zajednicu i rekao da ima primjedbu na rad Turističke zajednice jer je jako neprofesionalna. 
Gospođa Martina Mađerić je objasnila utrošak sredstava predviđenih za Turističku zajednicu. 
 
A) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog proračuna 
Grada Siska za 2020. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2021. – 2022. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
B) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 
 
C) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
održavanja komunalne  infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
D) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2020. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
E) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 

 
F) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
G) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 
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H) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 

 
I) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
J) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
K) S 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 7. 

S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 9. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 10. 

A) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke 
o kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
B) S 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o 
kupnji Poslovnog prostora I u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1 i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Price, JEDNOGLASNO s 5 
glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 
TOČKA 12. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju 
stanova u najam i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 13. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za 
sklapanje Aneksa Ugovora br.T4.4.2-806/2015 o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Siska s Hrvatskim Telekomom d.d. Zagreb 
stanova i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 
TOČKA 14. 

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 2020. 
godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 
TOČKA 15. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća 
nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2020. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 
TOČKA 16. 

U ovoj točki nije bilo pitanja pa niti rasprave. 
 

 
13. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 10,30 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan     Ivan Jurić 


