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ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane 29. svibnja 

2020. godine s početkom u 12, 00 sati. 

 

Sjednici su bili prisutni: Ivan Jurić-predsjednik, Ivan Mlinarić-zamjenik predsjednika, Ivana 

Cindrić, Vesna Štengl i Ivica Grgurić-članovi Odbora. 

 

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, Goran 

Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo 

i Maja Del Vechio-privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni 

sustav. 

 

Sjednici je predsjedavao predsjednik gospodin Ivan Jurić koji je utvrdio da su sjednici prisutni 

svi članovi Odbora, odnosno 5 članova Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke te je 

predložio sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada 

Siska, 

2. Usvajanje zapisnika sa 16. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine, 

4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 

5. Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja, 

6. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju, 

7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu, 

8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini,  

9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu, 

10. a) Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu, 

b) Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2020. godinu, 

11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2020. godini, 

12. Ostala pitanja. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 5 glasova za. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 15. elektroničke sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada 

Siska  je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
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TOČKA 2. 

Zapisnik sa 16. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno s 5 

glasova za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 3. 

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 2019. godine i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 4. 

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 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČAK 5. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, sa 4 glasa za i jednim glasom 

suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o otpisu nenaplaćenih 

potraživanja 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 i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 

glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 8. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, gospodin Ivica Grgurić je 

upitao da li Županijska uprava za ceste redovito podmiruje svoje financijske obveze prema 

Gradu Sisku. 

 

Gospođa Maja Del Vechio je odgovorila kako sada redovito podmiruju svoje obveze. Imali su 

nekih problema koje su prebrodili pa sada redovito uplaćuju. 

 

Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je 

Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu Sisku u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 

 

TOČKA 9. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del Vechio, sa 4 glasa za i jednim 

glasom suzdržanim, gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog zaključka o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje. 
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TOČKA 10.  

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga,  

 

a) Jednoglasno s 5 glasova za utvrđen je Prijedlog izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

b) Jednoglasno s 5 glasova za utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 11. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 5 glasova 

za, utvrđen je Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 12. 

U ovoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 

 

 

 

16. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 12,25 

sati. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                                                                  PREDSJEDNIK 

 

 

 Silvio Baljak                                                                                                         Ivan Jurić 

 

 

 

 

 


