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                                                      ZAPISNIK 

sa 19. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska održane dana 15. 

veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati u Gradskoj tržnici Sisak, Sisak, Trg Josipa 
Mađerića 1, prostorija Restorana „Gušti“. 
 
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. 

 
Odsutna članica Odbora: Vesna Štengl. 
 
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. 

 

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 sa 18. sjednice Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada 
Siska, 

2. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3.  Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava koja su Gradu Sisku dodijeljena Odlukom o    

raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o 
odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske 
za 2020. godinu (klasa: 400-06120-02105, urbroj: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 

2020. godine, 
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija, 
5. Prijedlog programa Sisački poduzetnik/ca2021., 
6. Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni 

prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme 
trajanja epidemije COVID-19 virusom  te uslijed proglašene katastrofe uzrokovane 
potresom, 

7. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Sisačko-moslavačke 
županije, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, za rekonstrukciju sklopa Domobranske 
vojarne u Sisku i prenamjenu u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-

moslavačke županije u Sisku, Lađarska ulica 28A, 
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu 

Grada Siska, 
9. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 

financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2021. godini, 
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10. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 
2021. godini u Gradu Sisku, 

11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2021. godini, 

12. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih 
vrtića Grada Siska. 

 

Dnevni red je  usvojen JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA. 
 

 

TOČKA 1. 

JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, usvojen je zapisnik sa 18. sjednice Odbora za financije i 

gospodarenje imovinom Grada Siska. 
 
 

TOČKA 2. 
JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, utvrđen je zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 

 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, 

utvrđen je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava koja su Gradu Sisku dodijeljena Odlukom o    
raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju   
sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu 

(KLASA: 400-06120-02105, URBROJ: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 4. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Silvije Mužek, JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, 
utvrđen je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 

TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del-Vechio, JEDNOGLASNO sa četiri glasa 
ZA, utvrđen je Prijedlog programa Sisački poduzetnik/ca2021. i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del-Vechio, JEDNOGLASNO sa četiri glasa 
ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za 
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme 
trajanja epidemije COVID-19 virusom  te uslijed proglašene katastrofe uzrokovane potresom i 

proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Maje Del-Vechio, JEDNOGLASNO sa četiri glasa 
ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Sisačko-

moslavačke županije, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, za rekonstrukciju sklopa 
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Domobranske vojarne u Sisku i prenamjenu u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-
moslavačke županije u Sisku, Lađarska ulica 28A i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na 
razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja pročelnice Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i 
opće poslove, gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO s četiri glasa ZA, utvrđen 
je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada 
Siska i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 

TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog izlaganja gospođe Gordane Karapandža Prica, JEDNOGLASNO sa 
četiri glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 
mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2021. godini i 

proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 

TOČKA 10. 
JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za 
financiranje djelatnosti vatrogastva u 2021. godini u Gradu Sisku i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 

 

TOČKA 11. 
JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2021. godini i 

proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 12. 
JEDNOGLASNO sa četiri glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o načinu i uvjetima 
sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću 
Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

 

19. sjednica Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska je završena u 10,30 sati. 
 

 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   

 
 

Nada Vračan         Ivan Jurić 
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