
ZAPISNIK  
s 11. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku održane 19. studenog 
2019. godine s početkom 11,00 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, soba broj 
26 (Veliki kabinet), prvi kat. 
 
Sjednici su bili prisutni: Predrag Sekulić-predsjednik, Nenad Vukušić-zamjenik predsjednika, 
Lucija Hinić, Edin Safić i Darjan Vlahov-članovi Odbora.  
 
Odsutnih nije bilo. 
 
Ostali prisutni: Gordana Karapandža Prica-pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko 
pravne i opće poslove, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, 
Goran Grgurač-pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno 
društvo  i Martina Mađerić-voditeljica Ureda za poduzetnike u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo i komunalni sustav. 
 
Predsjednik Predrag Sekulić je utvrdio da su sjednici prisutni svi članovi Odbora te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu 
politiku, 
2.  Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, 
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 
5. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 
b) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Sisku u 2019. godini, 
c) Prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Siska za 2019. godinu, 
d) Prijedlog programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 
2019. godini, 
e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 
mlade Grada Siska u 2019. godini, 
f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini, 
g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 
2019. godini, 
h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. 
godinu, 
i) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 
u 2019. godini, 
j) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Siska u 2019. godini, 
6. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2020. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 
2021. – 2022. godine 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 
 



c) Prijedlog programa održavanja komunalne  infrastrukture u Gradu Sisku u 2020. godini, 
d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Siska za 2020. godinu, 
e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini, 
f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 
2020. godini, 
g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini, 
h) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu, 
i) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini, 
j) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini, 
k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2020. 
godini, 
7. Prijedlog odluke o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Siska za razdoblje od 
2020. do 2024. godine,  
8. Ostala pitanja.  
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 1. 
Zapisnik s 10. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku je usvojen 
jednoglasno s 5 glasova za. 
 

TOČKA 2. 
Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 3. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, gospodin Darjan 
Vlahov je postavio sljedeća pitanja: 
 
1. Za sudske predmete gdje je vrijednost predmeta spora preko 100.000,00 kuna zastupaju 
odvjetnici. Koliko je tih predmeta? 
  
Gospođa Gordana Karapandža Prica  je odgovorila da će podatak biti pripremljen za sljedeću 
sjednicu Vijeća. 
 
2. Navedeno je da je sklopljeno 5 ugovora o djelu. Za što i s kime su ti ugovori sklopljeni? 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da se radi o vođenju programa javnih 
manifestacija kao što je Dan žena, Dan Grada Siska i sl. Podatci biti pripremljeni za sljedeću 
sjednicu Vijeća. 
 
3. Imamo li neodgovorenih upita zaprimljenih na e-mail adresu mediji@sisak.hr? 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica  je odgovorila da će podatak biti pripremljen za sljedeću 
sjednicu Vijeća. 
 
4. Od iznosa od 10 milijuna kuna, koliko je sredstava iskorišteno u prvih 6 mjeseci iz EU 
fondova? 
 
Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da, za sada, sredstva nisu iskorištena. 



5. Zašto je za projekt Segestica Siscia pokrenut pregovarački postupak? 
 
Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da je takav postupak sukladan Zakonu o javnoj nabavi. 
 
6. Da li je izrađena snimka izvedenog stanja objekta na Trgu Ljudevita Posavskog 1 u Sisku 
koji Grad Sisak namjerava kupiti? 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da će se na temelju snimke postojećeg 
stanja trebati raditi na statici objekta.  
 
7. Provedena je unutarnja revizija poslovanja ŠRC-a ugostiteljstvo. Koji je zaključak 
unutarnje revizije? 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da će podatak biti pripremljen za sljedeću 
sjednicu Vijeća. 
 
Nakon provedene rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova 
utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 4. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darjan Vlahov je 
postavio sljedeća pitanja: 
 
1. Prihod od komunalne naknade u prvih 6 mjeseci je na razini od 39 %, odnosno 28,5 
milijuna kuna. U idućih 6 mjeseci se očekuje prihod od 71 milijun kuna. Zašto se očekuje 
tako nagli prihod? 
Gospodin Darjan Vlahov je rekao kako je vrlo skeptičan u vezi s naprijed navedenim 
podacima. 
 
Gospođa Silvija Mužek je objasnila da podatke o prihodima od komunalne naknade daje 
privremena pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav. 
 
2. Gospodin Darjan Vlahov je utvrdio kako u materijalima objavljenim na službenim 
stranicama Grada Siska vezanim uz održavanje 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska nije 
objavljen korektan izlist izvršenja, rebalansa i Proračuna. 
Navedeni su izvori pa programi pa aktivnost, a zatim pozicija. Zbog toga nije vidljivo koji 
izvor ide uz koju poziciju. Nitko ne može iščitati koji izvor ide uz koji trošak. Možete li do 
petka kada je zakazana 14. sjednica Vijeća, na stranicama Grada Siska objaviti ispravne 
materijale, odnosno ispravne dokumente? 
 
3. U planu razvojnih programa je kupnja nekretnina. O kojim nekretninama se radi? 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da se radi o kupnji nekretnine Stadiona 
HNK Metalac s pripadajućim objektima. 
 
4. Koliko košta izgradnja dvorane na Zelenom brijegu? 
 



Gospodin Goran Grgurač je odgovorio da izgradnja dvorane s opremanjem košta 37 milijuna 
kuna. 
 
Gospodin Darjan Vlahov je utvrdio kako su u Izvješću za 6 mjeseci, rebalansu i proračunu 
navedena 3 različita iznosa u vezi s izgradnjom dvorane, odnosno različite projekcije na 
projekcijama za izgradnju dvorane na Zelenom brijegu. 
Formalno se ne može potpisati ugovor za izgradnju dvorane na iznos od 37 milijuna kuna, a 
tih sredstava nema u Proračunu jer su u Proračunu navedena sredstva u iznosu od 30 milijuna 
kuna, a Vijeće nije usvojilo proračun u kojem je naveden iznos od 37 milijuna kuna za 
izgradnju dvorane na Zelenom brijegu.  
 
Gospodin Goran Grgurač je objasnio da u projekciji za 2018. godinu nismo znali koliko će 
točno koštati izgradnja dvorane. 
 
Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i 
proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 5. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darjan Vlahov je 
upitao za koliko se umanjuje prihod od komunalne naknade? 
 
Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da se umanjuje za 1.064.000,00 kuna. 
 
Gospodin Darjan Vlahov je rekao da na stavci 663, Donacije od pravnih i fizičkih osoba je 
realizacija od 11 %, odnosno 1 %. Prijedlogom rebalansa to povisujete za 5 milijuna kuna.  
Da li se možda očekuje neka velika donacija od 5 milijuna kuna? 
Nije izgledno da će doći do izvršenja od preko 90 % prihoda u preostalih 1,5 mjeseci u ovoj 
godini. 

 
Nakon provedene rasprave, 
 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje 
d) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni i dopuni Programa 
javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 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 2019. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
f) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u sportu Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
g) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
h) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 



 
i) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
j) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 
2019. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

TOČKA 6. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darjan Vlahov je 
postavio sljedeća pitanja: 
 
1. U 2020 godini prihodi od komunalne naknade će porasti na 75 milijuna kuna. 
U prvih 6 mjeseci ove godine oni iznose 28 milijuna kuna. 
Da li se očekuju izvanredni prihodi od komunalne naknade? 
 
2. Na stotoj stranici u popisu projekata uz svaki projekt napisan je i izvor, a na drugim 
stranicama to nije. Napisan je izvor, dvotočka i prazan prostor. 
 
3. Možemo li proći popis projekata jedan po jedan?  
Većina ih se financira iz EU projekata na razini od oko 85 %. 
 
4. Iz kojih izvora se financira 15 milijuna kuna za odgojno obrazovni kompleks u Galdovu? 
 
Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da je to sve stavljeno u projekcije pa će se svi projekti, 
za koje će to biti moguće, financirati iz EU fondova. 
 
5. Na koji način će se financirati kupnja i uređenje buduće knjižnice u poslovnom prostoru u 
vlasništvu OTP banke? 
 
Gospođa Silvija Mužek je odgovorila da će se predati zahtjev Ministarstvu kulture da 
sudjeluje u financiranju svega što će se moći. 
 
6. Da li su u Proračunu za 2020. godinu predviđena sredstva za rate otplate kredita za kupnju 
poslovnog prostora od OTP banke ili su tu i sredstva potrebna za radove uređenja. 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da su mjesečne rate kredita u iznosu od 
13.500,00 kuna kroz dvije godine, a ostatak u 6 godina kvartalno, a na poziciji Ulaganja u 
ostale objekte u vlasništvu Grada Siska je predviđeno uređenje poslovnog prostora u iznosu 
od 2 milijuna kuna iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. 
 
7. Od navedenih 10 projekata, koji će se financirati iz općih prihoda, a koji iz sredstava EU 
fondova? 
 
8. Da li je završeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Prijedlogom proračuna 
Grada Siska za 2020. godinu? 
 
Gospođa Gordana Karapandža Prica je odgovorila da traje zaključno s četvrtkom, odnosno 
dan prije održavanje sjednice Gradskog vijeća. 



Gospodin Edin Safić je primijetio da se u Programu za civilno društvo predlaže iznos od 
1.865.000,00 kuna. 
Jedan od iznosa je namijenjen i za donacije vjerskim zajednicama. Da li je taj iznos smanjen? 
 
Gospodin Goran Grgurač je odgovorio da je iznos jednak iznosu u 2019. godini. Ranije taj 
iznos nije bio realiziran, odnosno bio je realiziran u iznosu manjem od planiranog. 
 
Gospodin Edin Safić je rekao kako je Programom u sportu predviđen iznos od 5 milijuna kuna 
za plaće zaposlenih u ŠRC-u u 2019. godini, a u 2020. godini se predlaže 6 milijuna kuna. 
Troškovi materijalnog poslovanja su bili 7 milijuna kuna, a sada su predlaže 6,7 milijuna 
kuna. 
 
Gospodin Goran Grgurač je objasnio kako su sredstva predložena u skladu s prijedlogom 
ravnatelja i Upravnog vijeća. Prijedlogom proračuna Grada Siska za 2020. godinu, ŠRC-u 
Sisak nisu smanjena sredstva u donosu na 2019. godinu. 
 
Nakon provedene rasprave, 
 
a) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
proračuna Grada Siska za 2020. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2021. – 2022. 
godine i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
b) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 
e) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada 
Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
f) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba za civilno 
društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje. 
 
g) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 
h) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu i proslijeđen Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje. 
 
i) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
j) Sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog 
programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 



k) Jednoglasno s 5 glasova za, utvrđen je Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
i zdravstvu Grada Siska u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 
 

TOČKA 7. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, gospodin Darjan Vlahov 
je pohvalio napisane materijale za ovu točku dnevnog reda jer je na kraju priložen i obrazac 
Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. 
 

TOČKA 8. 
U ovoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 
 
 
11. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku je završena u 12,00 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIČAR                                                                                      PREDSJEDNIK 
 
 
 Silvio Baljak                                                                                         Predrag Sekulić 
 
 
 
 
 


