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                                                      ZAPISNIK 
sa 18. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane dana 16. 
studenog 2020. godine s početkom u 10,30 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26.  
 
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 
- Maja Del-Vechio – privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni 

sustav 
- Goran Grgurač  – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i 

civilno društvo 
- Mario Sekulić -  službenik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 
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 sa 17. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada 
Siska, 

2. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 

b) Prijedlog programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini, 
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2020. godinu, 

           d) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020.   
           godini, 

e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 
mlade Grada Siska u 2020. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. 
godini, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. 
godinu, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 
Siska u 2020. godini, 
i) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Siska u 2020. godini, 

      4.  Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu za   
           razdoblje od 01.01.2020.do 30.06.2020.godine 

5   Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za     
     razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine, 
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6. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2021. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje       
        2022.-2023. godine, 
    b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu, 
    c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2021. godini, 
    d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada  
        Siska za 2021. godinu, 
    e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2021. godini, 
    f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2021.   
        godini, 
    g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2021. godini, 
    h) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2021. godini, 
    i)  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2021. godini, 
    j)  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2021. godini, 
    k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2021.   
        godini, 
7. Prijedlog programa o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. 
godinu, 
8. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2021. godinu, 
9.   Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, 
10. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Centar kreativne industrije-kreativni 
inkubator Sisak“ d.o.o. 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Siska, 
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti 
vatrogastva u 2020. godini u Gradu Sisku,  
13. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2021. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 
14. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanica Novska na području Grada Siska u 2021. godini, 
15.  Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 
manjina u Gradu Sisku za 2021. godinu,  
16.  Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2021. 
godinu, 
17.  Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 2231/2 u k.o. Sisak Stari na Sisačko-
moslavačku županiju, 
18.  Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Sisak 
 
Dnevni red je  usvojen JEDNOGLASNO s pet glasova ZA. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s pet glasova ZA, usvojen je zapisnik sa 17. sjednice Odbora za financije i 
gospodarenje imovinom Grada Siska. 
 
 

TOČKA 2. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je zapisnik sa 18. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje 
i usvajanje 
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TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, 
A) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
B) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. 
godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
C) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
D) JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
E) JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
F) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
G) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog programa o 
izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
H) Sa 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 2020. godini i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
I) JEDNOGLASNO, s 5 glasova ZA, 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 4. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV, 
gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Siska za 2020. godinu za razdoblje od 01.01.2020.do 30.06.2020.godine i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, sa 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 2020. godine  i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije, 
gospođe Silvije Mužek, u otvorenoj raspravi gospodin Ivica Grgurić je upitao da li se ITU 
mehanizmi financiraju u 100% -tnom iznosu, gospođa Silvija Mužek je odgovorila da to ovisi o 
samom pozivu, a na upit gospodina Ivice Grgurića vezano uz Županijske uprave za ceste, da li 
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je to pomoći ili su proslijeđena sredstva, gospođa Maja Del-Vechio je odgovorila da su to 
proslijeđena sredstva.  

 
 A) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog proračuna 
Grada Siska za 2021. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2022.-2023. Godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 B) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 
C) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2021. godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
D) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2021. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
E) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa javnih 
potreba u školstvu Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
F) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa javnih 
potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2021.godini i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 G) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa javnih 
potreba u sportu Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 H) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
 I)  Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa javnih 
potreba u kulturi Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
J)  Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću Grada 
Siska na razmatranje i usvajanje. 
K) Sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV gospođe Vesne Štengl, utvrđen Prijedlog programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2021. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 7. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa o izmjenama 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. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Siska za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 9. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2021. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i 
usvajanje. 

 
 

TOČKA 10. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog odluke o 
osnivanju trgovačkog društva „Centar kreativne industrije-kreativni inkubator Sisak“ d.o.o. i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 11. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska 
na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni 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. 
 
 

TOČKA 13. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Siska za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje 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 Stanica Novska na području Grada Siska u 2021. 
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 2021. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
 

TOČKA 16. 
Sa 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM gospođe Vesne Štengl, utvrđen je Prijedlog plana 
upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2021. godinu i proslijeđen 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 17. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na 
k.č.br. 2231/2 u k.o. Sisak Stari na Sisačko-moslavačku županiju i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 



 6 

 
TOČKA 18. 

JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Sisak 
 i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
 
 
18. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 11,27 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
Nada Vračan     Ivan Jurić 


