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                                                      ZAPISNIK 
sa 4. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku Grada Siska održane 
dana 16. travnja 2018. godine s početkom u 10,30 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska 
ulica 26, soba broj 25 (veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku 
Grada Siska: 

- Predrag Sekulić – predsjednik Odbora 
- Nenad Vukušić – zamjenik predsjednika Odbora 
- Lucija Hinić      – članica Odbora 
- Edin Safić         – član Odbora 
- Darjan Vlahov  – član Odbora. 

 
Ostali nazočni: 

- Gordana Karapandža Prica - pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove 

- Marijan Kos  – službenik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i 
civilno društvo. 
 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora, gospodin Predrag Sekulić 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 s 3. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu 
politiku Grada Siska, 

2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog akcijskog plana Grada Siska za provedbu nacionalne strategije za 

uključivanje Roma za razdoblje 2018.-2020. godine, 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za  

razdoblje srpanj- prosinac 2017. godine, 
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni 

Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari. 
 
Dnevni red je  JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA usvojen. 
 
 

TOČKA 1. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, usvojen je zapisnik s 3. sjednice Odbora za obrazovanje, 
kulturu, sport i socijalnu politiku Grada Siska. 
 
 

TOČKA 2. 
Nakon otvorene rasprave, gospodin Darjan Vlahov je rekao da na stranici 12. zapisnika u 
rečenici: „Za dopunu dnevnog reda glasovalo je 5 vijećnika: gospodin Jure Šipuš, gospođa 
Vlatka Vukelić, gospodin Darjan Vlahov i gospođa Vesna Štengl“ nedostaje ime jednog 
vijećnika, gospodina Darka Žaka, jer je glasovalo 5 vijećnika, JEDNOGLASNO s 5 glasova 
ZA, utvrđen je Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 3. 
JEDNOGLASNO s 5 glasova ZA, utvrđen je Prijedlog akcijskog plana Grada Siska za 
provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.-2020. godine i 
proslijeđen Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica i rasprave u kojoj 
je sudjelovao gospodin Darjan Vlahov, pozvani su Petar Lerotić, Anja Božić i Andrea 
Zlonoga, kako bi dali odgovore na pitanja koja je postavio gospodin Darjan Vlahov, te je s 4 
glasa ZA i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen Prijedlog zaključka o 
prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj - prosinac 2017. 
godine i proslijeđen Gradskom vijeću Grada Sisak na razmatranje i usvajanje. 
 
Sjednicu Odbora zbog obveza je napustio gospodin Nenad Vukušić u 10,50 sati, te je u 
odlučivanju sudjelovalo 4 člana Odbora. 
 

TOČKA 5. 
JEDNOGLASNO sa 4 glasa ZA, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari i proslijeđen Gradskom 
vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
Četvrta sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku Grada Siska je 
završena  u 11,15 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDNIK   
 
 
   Nada Vračan    Predrag Sekulić 
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