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ZAPISNIK 

s 13. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku održane održane 29. 

svibnja 2020. godine s početkom u 08, 35 sati. 

 

Sjednici su bili prisutni: Predrag Sekulić-predsjednik (sjednici je pristupio u 08,45 sati kod 

točke 4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu), 

Nenad Vukušić-zamjenik predsjednika, Darjan Vlahov, Lucija Hinić i Edin Safić-članovi 

Odbora. 

 

Ostali prisutni: Branka Šimanović-pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za upravne, 

imovinsko pravne i opće poslove, Silvija Mužek-pročelnica Upravnog odjela za proračun i 

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

i civilno društvo. 

 

Sjednici su predsjedavali Nenad Vukušić-do četvrte točke usvojenog dnevnog reda i Predrag 

Sekulić-od četvrte točke dnevnog reda. 

 

Gospodin Nenad Vukušić je utvrdio da su sjednici prisutna 4 člana odbora te se mogu donositi 

pravovaljane odluke te je predložio sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu 

politiku, 

2. Usvajanje zapisnika sa 16. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine, 

4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, 

5. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2020. godini, 

6. Prijedlog odluke o promjeni naziva osnovne škole Komarevo, 

7. Ostala pitanja. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 4 glasa za. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 12. sjednice Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku usvojen je 

jednoglasno sa 4 glasa za. 

 

TOČKA 2. 

Zapisnik sa 16. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je utvrđen jednoglasno sa 

4 glasa za i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Branke Šimanović, s 3 glasa za i jednim 

glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju 

polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine i 

proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 4. 

U ovoj točki dnevnog reda, sjednici je u 08, 45 sati pristupio predsjednik Odbora, gospodin 

Predrag Sekulić pa je u odlučivanju sudjelovalo 5 vijećnika. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospodin Darjan Vlahov ju je 

upitao koliki je ostvaren prihod od komunalne naknade za 2019. godinu jer je prihod od 

komunalne naknade ostvaren za 14 milijuna kuna manje od  planiranog? 

 

Gospođa Silvija Mužek je rekla kako je prihod od komunalne naknade iznosio oko 56 

milijuna kuna. 

 

Nakon rasprave, sa 4 glasa za i jednim glasom protiv, gospodina Darjana Vlahova, utvrđen je 

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 5 glasova 

za, utvrđen je Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2020. godini i proslijeđen Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 6. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, jednoglasno s 5 glasova 

za, utvrđen je Prijedlog odluke o promjeni naziva osnovne škole Komarevo i proslijeđen 

Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 7. 

U ovoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi pa niti rasprave. 

 

 

 

13. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku je završena u 09,00 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                                             PREDSJEDNIK  

 

 

Silvio Baljak                                                                                 Predrag Sekulić 

 

 

                                                                                              ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 

 

 

                                                                                                           Nenad Vukušić 

 

 


