
 1 

                                                      ZAPISNIK 
sa 14. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane dana 17. 
veljače 2020. godine s početkom u 10,05 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 
- Ivica Grgurić  - član Odbora 
- Vesna Štengl  - članica Odbora. 

 
Opravdano odsutna: Ivana Cindrić  - 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 
- Andrea Zlonoga -  pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 
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 13. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada 
Siska, 

2. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu, 
4. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Siska u 

području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, 
5. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 

2019. godinu, 
6. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 

2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 
7. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2020. godini, 
8. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 

2020. godini u Gradu Sisku, 
9. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-

2022. godine, 
10. Prijedlog odluke o grobljima, 
11. Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 2020“, 
12. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sisak, 
13. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska, 
14. Ostala pitanja. 
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Dnevni red je  usvojen JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA. 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, usvojen je zapisnik s 13. sjednice Odbora za financije i 
gospodarenje imovinom Grada Siska. 
 

TOČKA 2. 
Gospođa Vesna Štengl rekla je da je u zapisniku sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, na 
prvoj stranici, krivo napisano njezino prezime, a isto tako navodi da nije nikoga vrijeđala, kako 
stoji u zapisniku: „da je vrijeđala osobe koje sudjeluju u radu Vijeća“ te da taj dio teksta treba 
brisati u zapisniku, već da se gradonačelnici dozvoljava da govori koliko hoće, a njoj se nije 
dozvolilo da kaže što je htjela.   
 
Uvidom u zapisnik utvrđeno je da gospođi Štengl nije krivo napisano prezime, već se radi o 
administrativnoj grešci, gdje nema razmaka između njenog prezimena i riječi „jer“.  
 
S 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je zapisnik sa 14. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje 
i usvajanje. 

TOČKA 3. 
S 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog izvješća o 
stanju zaštite od požara na području Grada Siska i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica te provedene rasprave 
gospodina Ivice Grgurića i gospođe Vesne Štengl. s 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM 
gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO sa 4 
glasa ZA, utvrđen je Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada 
Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Siska za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 7. 

JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 
standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2020. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za 
financiranje djelatnosti vatrogastva u 2020. godini u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 9. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Andree Zlonoga, u otvorenoj raspravi gospodin 
Ivica Grgurić je naveo kao primjer Grad Popovaču koji je izgradio kompostanu u Stružcu, 
međutim, smrad od kompostane se osjeti ne samo u Stružcu već i u šumi Brezovica i pita da li su 
od Grada Siska bili dužni tražiti kakvu dozvolu za izgradnju kompostane? 
Gospođa Andrea Zlonoga je odgovorila da Grad Sisak u navedenom slučaju ne daje nikakve 
dozvole već Županija u čijoj je to nadležnosti i da je Grad Sisak poslao dopis u Sisačko-
moslavačku županiju vezano uz navedeni problem. 
Gospođa Vesna Štengl je rekla da je sve lijepo deklaratorno odrađeno, no u praksi se ništa ne 
provodi. 
S 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o 
donošenju Programa zaštite okoliša grada Siska za razdoblje 2019.-2022. godine i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
TOČKA 10. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Martine Mađerić i provedene rasprave, 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o grobljima i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog programa „Sisački poduzetnik/ca 2020“ i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
S 3 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o 
donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
za Grad Sisak i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 13. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
  

TOČKA 14. 
U ovoj točki nije bilo pitanja pa niti rasprave. 

 
 
14. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 10,55 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan          Ivan Jurić 
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