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ZAPISNIK 
 

sa 6. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja održane 5. lipnja 2018. godine s početkom 
u 08,35 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska Ulica 26, soba broj 25 (veliki kabinet), prvi 
kat. 
 
Sjednici su bili nazočni: Nenad Vukušić-predsjednik Odbora, Ivana Krčelić-zamjenica 
predsjednika,  Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi Odbora. 
 
Ostali nazočni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, 
imovinsko pravne i opće poslove, Sandra Divjakinja-pročelnica Upravnog odjela za proračun 
i financije, Petar Lerotić-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, 
Goran Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno 
društvo i Domagoj Orlić-službenik zaposlen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i 
zsštitu okoliša. 
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Predsjednik, gospodin Nenad Vukušić je utvrdio da je sjednici nazočno 5 članova Odbora te 
se mogu donositi pravovaljane Odluke te je predložio dopunu dnevnog reda tako da se iza 
točke 10. dodaje točka 11. koja glasi: 
„11. a) Prijedlog statuta Grada Siska (pročišćeni tekst), 
        b) Prijedlog poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (pročišćeni tekst), 
        c) Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u 
            Sisku (pročišćeni tekst),  
        d) Prijedlog odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska (pročišćeni  
             tekst). 
 
Obrazloženje: Predlaže se dopuna dnevnog reda na način da, nakon što Odbor raspravi o svim 
točkama predloženog dnevnog reda sedme sjednice Gradskog vijeća, raspravlja i o 
pročišćenim tekstovima te iste utvrdi sukladno svom djelokrugu rada utvrđenom Odlukom o 
osnivanju Odbora za ststutarno-pravna pitanja.    
 
Prethodna dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno s 5 glasova za.    
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu,     
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pripajanje Trgovačkog društva „Vodoopskrba 
    Kupa“   d.o.o. Trgovačkom društvu „Sisački vodovod“ d.o.o.,       
4. Prijedlog odluke o restrukturiranju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska,     
5. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o davanju nekretnine u Zaostrogu na 

korištenje trgovačkom društvu „ŠRC Ugostiteljstvo“ d.o.o. putnička agencija i   usluge,      
6. Prijedlog odluke o utvrđivanju poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje sadašnjem  
    zakupniku,     
7. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Novi Sisak na Gradsku    
    tržnicu Sisak d.o.o., Sisak, Trg Josipa Mađerića 1,   
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   8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o teritorijalnom preustroju osnovanih  
     mjesnih odbora na području Grada Siska, 

  9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma kulture Kristalna  
      kocka vedrine,       
10. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje  
      sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku,  
11. a) Prijedlog statuta Grada Siska (pročišćeni tekst), 

    b) Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (pročišćeni tekst), 
    c) Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u 
        Sisku (pročišćeni tekst),  
    d) Prijedlog odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska (pročišćeni  
         tekst). 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno s 5 glasova za i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 2. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Sandre Divjakinja, gospođa Ivana Krčelić je 
utvrdila da Aktivnost A100003, Oslobađanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa, 
Tekući plan za 2017. godinu je iznosio 2,5 milijuna kuna, a izvršenje u 2017. godini je bilo 
4.648.844,76 kuna. Zašto je došlo do ovakvog odstupanja? 
 
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio kako će obrazloženje i odgovor na prethodno pitanje dati 
u raspravi na sljedećoj, 7. sjednici Gradskog vijeća. 
 
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospodin Darko Žak je 
upitao što se, nakon spajanja trgovačkog društva Vodoopskrba Kupa d.o.o. i trgovačkog 
društva Sisački vodovod d.o.o., događa s udjelima općina Martinska ves, Lekenik i Sunja.  
 
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio da će nakon spajanja trgovačkih društava, udjeli tim 
općinama vjerojato biti isplaćeni. 
 
Gospođa Ivana Krčelić je rekla kako je bilo rasprave o tome da li sa s pripajanjem trgovačkih 
društava moraju suglasiti svi suvlasnici ili dvije trećine suvlasnika. 
 
Nakon rasprave, jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
na pripajanje Trgovačkog društva „Vodoopskrba Kupa“   d.o.o. Trgovačkom društvu „Sisački 
vodovod“ d.o.o. i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Petra Lerotića, gospodin Marijan Medved 
je upitao hoće li biti otpuštanja radnika s obzirom na restrukturiranje trgovačkih društava? 
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Gospođa Sandra Divjakinja je objasnila da će se radnike stimulirati i poticati, pogotovo pred 
mirovinom, na odlazak uz poticaje. 
Još treba razraditi hoće li poslovi javne nabave, IT i knjigovodstveno-računovodstveni poslovi 
biti prebačeni u jedno postojeće trgovačko društvo ili u novo trgovačko društvo. 
 
Gospodin Darko Žak je rekao da trgovačka društva u vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska ne 
posluju po načelu tržišnog poslovanja već posluju s pozitivnom nulom. 
Ova vlast je zaposlila još oko 30 ljudi u trgovačkim društvima. 
 
Gospodin Nenad Vukušić je upitao kada se kreće s tom realizacijom? 
 
Gospođa Sandra Divjakinja je odgovorila kako je realan rok 1,5 godina, odnosno do kraja 
2019. godine. 
 
Gospodin Darko Žak je upitao koliko košta analiza stanja trgovačkih društava i program 
operativnog restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska? 
 
Gospodin Petar Lerotić je odgovorio kako se radi o oko 190 tisuća kuna. 
 
Gospodin Nenad Vukušić je utvrdio da ideja restrukturiranje trgovačkih društava nije od jučer 
jer je krenula od bivšeg gradonačelnika Dinka Pintarića. 
 
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darka Žaka, utvrđen je 
Prijedlog odluke o restrukturiranju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o davanju nekretnine 
u Zaostrogu na korištenje trgovačkom društvu „ŠRC Ugostiteljstvo“ d.o.o. putnička agencija i   
usluge i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o utvrđivanju poslovnog prostora koji je predmet 
kupoprodaje sadašnjem zakupniku 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 odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Novi 
Sisak na Gradsku  tržnicu Sisak d.o.o., Sisak, Trg Josipa Mađerića 1 i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 8. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o teritorijalnom 
preustroju osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 9. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, sa 4 glasa za i jednim 
glasom suzdržanim, gospodina Darka Žaka, utvrđen je  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
na Odluku o izmjeni Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine i proslijeđen Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 10.  
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica i rasprave u kojoj 
je sudjelovao gospodin Nenad Vukušić, gospodin Darko Žak i gospodin Ivan Mlinarić, 
jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju 
prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 11.  
a) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Statut Grada Siska (pročišćeni tekst). 
 
b) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđen je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska (pročišćeni tekst). 
 
c) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Domagoja Orlića, jednoglasno s 5 glasova 
za, utvrđena je Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u 
Sisku (pročišćeni tekst). 
 
d) Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno s 5 
glasova za, utvrđena je Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska 
(pročišćeni tekst). 
 
 
6. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja je završena u 09,17 sati. 
 
 
 
 
 
 
  ZAPISNIČAR                                                                                 PREDSJEDNIK 
 
 
   Silvio Baljak                                                                                   Nenad Vukušić 


