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PREDMET: Materijal za sjednicu Gradskog vijeća
- dostavlja se.

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (,'SluŽbeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije", br. l2l09, 20109, 9lI0, 4173, 6i13-pročišćeni tekst, llll3,
I3lI3,20lI7,13/18, 18/18-pročišćeni tekst,4120i8l2l) dostavljasekako slijedi:

1. Prijedlog odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Siska na priwemeno
korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje.

CA



PRIJEDLOG

Gradsko vijeĆe Grada Siska, na temelju članka 1. stavka 5., članka 6. stavka 2.

podstavka 5. i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (',Narodne
novine"' broj 26115 i 31l2I), članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije",broj |2109, 16lI0,9l11, 78l12, 4l13,6/13-pročišćeni tekst, I4l14,9l15,
I0l16, 6118, 18/18-pročišćeni tekst, 4120 i 8121), na 

-. 

sjednici donijelo je

ODLUKU
o DoDJELI NEKRETNINA U vLASNlŠrvu GRADA SISKA

NA PRIVREMENo KoRIŠTENJE UDRUGAMA ZA PRovoĐENJE AKTIVNoSTI
oD INTERESA ZA oPĆE DoBRo

I. oPĆE oDREDBE

članak 1.

ovom odlukom (u daljnjem tekstu: odluka), utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupci za
dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Siska (u daljnjem tekstu: nekretnine) na privremeno
korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u Gradu Sisku.

Pod nekretninama u smislu ove odluke podrazumijeva se neizgrađeno (građevinsko)
zemljište.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke dodjele gradskih prostora na
priwemeno korištenje propisane odlukom o davanju gradskih prostora na privremeno
korištenje (,,Službeni glasnik Sisačko-moslavačke Župantje", broj 73116, 32lI7 , 1/18' 1 1/18 i
22t19).

Odredbe ove Odluke ne primjetrjuju se na postupke povremenog i privremenog
korištenja javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta Za postavljanje
privremenih objekata za humanitarne, kulturološke i slične akcije od strane udruga bez
naknade najduže u trajanju do 5 dana propisane odlukom o davanju u zakup javnih površina i
neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata (,,SluŽbeni
glasnik Sisačko-moslavačke Županije", broj 5 l I7, 29 l I7, 24 l 18, 4 l 19, 25 l 19 i I2l20).

odredbe ove odluke koje se odnose na udruge odgovarajuće se primjenjuju i na druge
or ganizac|je civilno g društva.

Clanak 2.
Privremenim korištenjem u smislu ove odluke smatra se kontinuirano svakodnevno

ili periodično korištenje koje traje određeno wijeme, ne duže od tri godine.
Programima i projektima od interesa za opće dobro, u smislu ove odluke' smatraju se

zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama
propisanima Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski
ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiŽe kvaliteta
životapojedinca i unaprjeđuj erazvoj šire društvene zajednice.

Aktivnosti od interesa za opće dobro u smislu ove odluke su aktivnosti koje
pridonose zadovoljenju potreba te ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i
planskim dokumentima Grada Siska i Republike Hrvatske koji se odnose na Grad Sisak i
koje podižu kvalitetu života građana Grada Siska'

Aktivnostima od interesa Za opće dobro smatraju se osobito aktivnosti udruga
koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, jednakosti i ravnopravnosti te

mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog



rata, zaštiti i promicanju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i
nemoćnih, zaštiti, b1rzi i izobrazbi djece i mladih te njihovom aktivnom sudjelovanju u
društvu, zaštiti zdrav|ja, promicanju iruzvoju volonterstva, razvoju i promicanju socijalnih
usluga i humanitarne djelatnosti, očuvanju i promicanju povijesne i kulturne materijalne i
nematerijalne baštine, ruzvoju i promicanju odgoja i obrazovanja, znanosti' cjeloživotnog
učenja, razvoju i promicanju kulture i umjetnosti' tehničke i informatičke kulture, sporta
i rekreacije, razvoju i promicanju demokratske kulture, razvojl i promicanju poljoprivrede,
zaštiti okoliša i prirode, ruzvoju lokalne zajeđnice te drugim aktivnostima koje se po
svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u
određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.

članak 3.
Nekretnine se dodjeljuju udrugama na privremeno korištenje putem javnog natječaja,

u skladu s mogućnostima Grada Siska, uz posebnu pažnju da se sve nekretnine racionalno
koriste.

Jedan prijavitelj može podnijeti prijar,u za jednu nekretninu.
Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja' nekretnine se mogu dodijeliti izravno

samo kađa nepredviđeni događaji obvezuju Grad Sisak da u suradnji s udrugama žumo
djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je
moguće riješiti samo izravnom dodjelom nekretnina, kada se nekretnine dodjeljuju udruzi koja
je na temelju zakona, drugog propisa ili akta izrijekom navedena kao provoditelj određene
aktivnosti od interesa za opće dobro (Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva,
Hrvatska gorska sluŽba spašavanja).

U slučajevima iz stavka 3' ovoga članka kada se nekretnina dodjeljuje bez
objavljivanja javnog natječaja, Grad Sisak obvezanje s udrugom kao korisnikom nekretnine
sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli nekretnine uz primjenu odredaba članaka 15. do 2|. ove
Odluke.

II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJECAJA

članak 4.
odluku o raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu nekretnina na privremeno

korištenje udrugama (u daljnjem tekstu:javni natječaj) donosi gradonačelnica.
odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrŽi:

- popis nekretnina za dodjelu na korištenje udrugama,
- natječajnu dokumentaciju (tekst javnog natječaja, obrasce' dokaze koji se podnose uz

prijavu i dr.),
- podatak o objavi irokzapodnošenje prijava.

članak 5.
Stručno-administrativne i tehničke poslove vezafle Uz davanje nekretnina na

privremeno korištenje udrugama obavlja Upravni odjel za upravne' imovinsko pravne i opće
poslove.

čhnak 6.
Tekst j avnog natj ečaj a sadrŽi slj edeće odredbe:

1. podatke o nekretnini,
2. wijeme na koje se nekretnina daje na korištenje'
3. podatke tko moŽe sudjelovati na javnom natječaju,



4. uvjete zapijavuna javni natječaj,
5. sadržaj prijave,
6' način prijave,
7. rok i mjesto podnošenjaprijave,
8. kriterije i mjerila za bodovanje,
9. po potrebi i druge uvjete bitne za korištenje nekretnine.

Clanak 7.
Tekst javnog natječaja objavljuje se na internet stranici i oglasnoj ploči Grada

Siska, a obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljuje se u jednom dnevnom ili
tjednom tisku.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnica.
Povjerenstvo ima 3 člana.
Djelokrug rada Povjerenstva je:

- zapimanje i otvaranje prijava na natječaj
- pregled i ocjena (bodovanje) prijava sukladno uvjetima i mjerilima iz javnognatječaja

i sastavlj anje zapisnika
- predlaganje gradonačelnici donošenje odluke/a o dodjeli nekretnine na priwemeno

korištenje
- procjena zahtjeva Za ponovno davanje nekretnine na privremeno korištenje bez

provođenja javnog natječaja, te predlaganje gradonačelnici donošenje odluke o

ponovnoj dodjeli nekretnine na privremeno korištenje ili odbijanju zahtjeva

članak 8.

Zakašnjele prijave, neuredne prijave ili na drugi način protivne uvjetima javnog

natječaja se odbacuju' o čemu zaključak donosi gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva'
Protiv zaključka o odbacivanju prijave može se uputiti prigovor gradonačelnici u

roku od 8 dana od dana primitka istoga.

članak 9.

Pod uvjetima javnog natječaja smatraju se uvjeti koje prijava mora ispunjavati da bi
mogla biti utvrđena kao valjana u postupku javnog natječaja za dodjelu nekretnine na
privremeno korištenje.

Uvjeti javnog natječaja su:

1. prijavitelj mora biti upisan u Registar udruga Republike Hrvatske (ili drugi
odgovarajući registar) i Registar neprofitnih or ganizacija,

2. prijavitelj mora provoditi programe, projekte i aktivnosti od interesa za opće dobro iz
članka 2. ove odluke na području grada Siska i koje su namijenjene građanima grada

Siska
3. da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, ne vodi kazneni

postupak i da nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz čIanka 48.
stavka 2. točke d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u

daljnjem tekstu: Uredba),
4. prijavitelj mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora

s Gradom Siskom.

članak 10.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati sve podatke' dokumentaciju i popunjene

obrasce određene natječajnom dokumentacijom i ovom odlukom.



Prijava na javni natječaj mora sađrŽavati:
1. izvađak iz matičnog registra (ispis internetske stranice),
2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizaclja (ispis internetske stranice),
3. presliku Statuta (primjerak statuta za koji je registracijsko tijelo potvrdilo da je

sukladan Zakonu o udrugama),
4. ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o podmirenim

financijskim i drugim ugovornim obvezamaprema Gradu Sisku,
5. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima

službenu evidenciju vodi Porezna uprava' u izvorniku ne stariju od 30 (trideset) dana
od dana objavejavnog natječaja,

6' presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu presliku knjiga prihoda i rashoda
(za obveznike jednostavnog i dvojnog knjigovodstva),

7. potvrdu da se protiv organizacije prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje,
ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka
48. stavka 2. točke d) Uredbe,

8. u slučaju namjere zajedničkog korištenja nekretnine izjavu svakog partnera o
pristanku na zajedničko korištenje

9. druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.
Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne

dokumentacije.
Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i

djelovanja te planiranim aktivnostima u buđućem razdoblju.

Clanak 11.
obrasci koji su sastavni dio natječajne đokumentacije popunjavaju se na računalu.
Prijava u papirnatom obliku sadrži obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane

osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene sluŽbenim pečatom udruge, kao i tražene priloge
i đokaze.

Prijava mora biti podnesena u roku određenom u javnom natječaju, koji ne može
biti kraći od 1 5 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja'

Prijave na javni natječaj s dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, s
naznakom: ,,JAVNI NATJEČAJ ZA DoDJELU NEKRETNINA NA PRIVREMENo
KORIŠTENJE UDRUGAMA _ NE OTVARAJ"' preporučeno poštom ili u pisarnici Grada
Siska.

Clanak 12.
Ikiteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na javni natječaj za određenu

nekretninu radi provođenja programa i proj ekata od interes a za opće dobro su:

a) godine aktivnog djelovanja

do lgodine .1bod
do 2 godine ...... 2 boda
od2do5godina 3 boda
od 5 do l0 godina..
10 godina i više

b) broj zaposlenika (stručni i organizacijski kapaciteti)
- do 2 zaposlenika ....

...... 5 bođova
.... 10 bodova

.lbod
3 bodaod 3 do 6 zaposlenika ......



7 i više zaposlenika

c) broj članova
- do 20 članova.'.:.....
- od 21 do 50 članova
- više od 50 članova

d) broj volontera
- do 20 volontera
- od 2I do 50 volontera.
- više od 50 volontera ....

1-2 sudjelovanja.....
3 do 4 sudjelovanja .

Više od 4 sudjelovanja .

e) projekti i aktivnosti
. do 3 odtžanajavna događanja u vlastitoj organizaclji (konferencije, okrugli stolovi,

radionice i slično) ..... 2 boda
. više od 3 odrŽana javna događanja u vlastitoj organizac|ji (konferencije, okrugli

stolovi, radionice i slično) 4 boda

Đ sudjelovanja u aktivnostima od interesa za opće dobro u organizaciji Grada
Siska u prethodnoj godini (manifestacije)

.. 5 bodova

.... 1 bod

..2boda
3 boda

........ l bod
2boda
3 boda

..... l bod
,....... 2 boda
...5 bodova

g) Prethodno uredno korištenje nekretnine (ako je primjenjivo)
- Prethodno koriŠtenje .. ..... 5 bodova

Povjerenstvo utwđuje je li se nekretnina u prethodnom razdoblju uredno koristila,
sukladno namjeni zakojije dodijeljena na korištenje.
Bodove po kriteriju pod točkom g) može dobiti samo onaj korisnik nekretnine koji je
predmetnu nekretninu koristio u razdoblju koje je neposredno prethodilo objavljivanju
natječaja

h) Javnost rada
- Organizacija ima aktivnu internetsku stranicu 1 bod

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima se zbrajaju.

Ako dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj
podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju pod pod točkom a).

članak 13.
Prijavu za dodjelu nekretnine koju planira koristiti više udruga u partnerstvu

podnose sve udruge koje se prijavljuju za tu nekretninu.
Partnerstvo iz stavka 1' ovog članka mora trajati istovjetno trajanju ugovora o

korištenju nekretnine.
Namjera korištenja nekretnine u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se

izjavomkoja se pilaže uz prijavu za korištenje nekretnine, potpisanom od ovlaštenih osoba
svih partnerskih udruga.



Clanak 14.
Gradonačelnica donosi odluku/e o dodjeli na nekretninela na privremeno korištenje

na temelju zapisnika i prijedloga odluke Povjerenstva.
Protiv odluke gradonačelnice o dodjeli nekretnine na privremeno korištenje može se

uloŽiti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka odluke.
Gradonačelnica odlučuje o prigovoru iz stavka 2. ovog članka.

III. SKLAPANJE UGoVORA o KoRIŠTENJU NEKRETNINE

Članak 15.
Na temelju odluke gradonačelnice iz članka 13. ove odluke, sklapa se Ugovor o

korištenju pojedine nekretnine (u daljnjem tekstu: ugovor), kojim se utvrđuju sva prava i
obveze ugovornih strana.

Ugovor u ime Grada Siska potpisuje gradonačelnica'

Clanak 16.
Ugovor se sklapa u pisanom obliku i, osim osnovnih podataka o ugovornim

stranama i nekretnini, sadrži:
- odredbu da korisnik nekretnine ne moŽe istu dati nekom drugom na korištenje,
- wijeme trajanjaugovora,
- podatke o namjeni korištenja nekretnine,
- odredbu o raz|ozima i uvjetirna za otkazivanje ugovora u slučaju kršenja ili

neizvršavanja odredbi ugovora te odredbu o raskidu ugovora'
- odredbu da korisnik ne može nekretninu koristiti u drugu svrhu od one utvrđene

ugovorom bez prethodne pisane suglasnosti Grada Sisk4
- odredbu kojom se korisnik obvezuje nekretninu predati u posjed Gradu Sisku

slobodnu od osoba i stvari istekom roka na koji je dana, odnosno istekom otkaznog
roka ili raskida ugovora,

- neopozivu izjavu korisnika kojom se odriče prava povrata uloŽenih sredstava u
nekretninu,

- odredbu da se korisniku nekretnina dajebez naknade,
- odredbu da za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja nekretnine u partnerstvu

(zaj edničko kori štenj e) korisnici do govaraj u so lidarno,
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora te potpise ugovornih strana.

Clanak 17.
Prilikom primopredaje nekretnine ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose

podaci o stanju nekretnine.
Potpisom Ugovora o korištenju i zapisnika o primopredaji nekretnine' privremeni

korisnik potvrđuje da je nekretninu primio u viđenom stanju.

Clanak 18.
Ugovor o korištenju nekretnine zaključuje se na određeno vrijeme od 3 (tri) godine.

Čhnak 19.
Istekom roka na koji je ugovor o korištenju sklopljen, nekretnina se moŽe ponovno

dodijeliti privremenom korisniku na korištenje na određeno vrijeme (ne dulje od 3 godine)'



pod uvjetom daje podnio izvješće o radu i sufinaciranju, ako je nekretninu koristio sukladno
ugovonr i uredno izvršavao ugovorne obveze, te dalje ima potrebu za tom nekretninom.

Zahtjev Za ponovno davanje nekretnine na privremeno korištenje podnosi se

nadleŽnom upravnom odjelu najkasnije 30 dana prije isteka ugovora o korištenju nekretnine.
odluku o ponovnom davanju nekretnine na privremeno korištenje bez provođenja

javnog natječaja donosi gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva koje Će procijeniti
opravdanost zahtjeva Za ponovno davanje ndkretnine na privremeno korištenje, izvješća o
radu i sufinanciranju u razdoblju od datuma sklapanja ugovora o korištenju te urednost
fi nancij skog poslovanj a.

Prije donošenja odluke o ponovnom davanju na korištenje, zatražit će se
mišljenje nadleŽnog upravnog odjela.

Članak 20.
Korištenje nekretnine može prestati i prije isteka ugovorenog roka, otkazom ugovora.

Grad Sisak moŽe otkazati ugovor ako korisnik:
- poslije pisane opomene Grada Siska nastavi koristiti nekretninu suprotno ugovoru ili

mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez duŽnepaŽnje,
- ne ispunjava obveze i aktivnosti iz ugovora,
- onemogući Gradu Sisku nesmetanu kontrolu korištenja nekretnine, odnosno ne pruŽi

na uvid svu potrebnu dokumentaciju,
_ nekretninu daje drugome na korištenje,
- ne koristi nekretninu bez opravdanogtazloga duže od 30 (trideset)

dana.
Korisnik može otkazati ugovor o korištenju ne navodećirazloge.
Otkazni rok je 30 (trideset) dana.

Iv. TRošKovI ZA VRIJEME KoRlŠrrn.ln NEKRETNINE

Clanak 21.
Korisnik nekretnine plaća troškove struje, vode, komunalne naknade' naknade za

uređenje voda, odvoza smeća i slične troškove sukladno zakonima i drugim propisima.
Gradonačelnica može iznimno pojedinačnom odlukom odlučiti da troškove s naslova

potrošnje električne energije i vode snosi Grad Sisak.
odredba o obvezi plaćanja troškova sastavni je dio odluke o dodjeli nekretnine na

privremeno korištenj e udruzi.

v. KoNTRoLA KoRIŠTENJA NEKRETNINE

Clanak22.
Kontrolu korištenja nekretnine sukladno odredbama Ugovora obavljat će Upravni

odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, a o uočenim nepravilnostima
obavijestiti Upravni odjel za upravne' imovinsko pravne i opće poslove.

vI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE

čhnak 23.
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje,bez obzirajesu li u odredbama

ove odluke korišteni u muškom ili Ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i
ženski rod.



Clanak24.
ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ,,Službenom glasniku

S isačko-moslavačke žtlp anIje" .

KLASA:
URBROJ:

Sisak,

GRADSKo VIJEĆE GRADA sIsKA
PREDSJEDNIK

Bojan Dadasović



PRAVNI TEMELJ

Donošenje ove odluke temelji Se na članku 15' Statuta Grada Siska (''Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke Županije'', br. 72109, 16lI0 ,9lII, I8lI2, 4lI3, 6113 - pročišćeni tekst,

I4lI4 , 9l15, 10|16, 6118, I8l18 - pročišćeni tekst, 4120 i 8l2I) i članka 1. stavka 5., članka 6.

stavka 2. podstavka 5. i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne

novine", broj 26115 i 3712I).

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTV A ZA PROVEDBU AKTA

Financijska sredstva za provedbu akta osigurana su u Proračunu Grada Siska za202l. godinu.

oBRAZLoŽnn.rB

Prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,'Narodne novine", br.

26115 i 37121), njene odredbe na odgovarajući način primjenjuju se i kada se udrugama
odobravaju nefinancijske podrške u pravima' pokretninama i nekretninama. Javni natječaj

objavljuje se Za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama, a temelji dokument za
raspisivanje i provedbu javnog natječaja donosi nadleŽno tijelo jedinice lokalne samouprave u

obliku ooćeg akta.
Prijedlogom odluke utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu nekretnina,

odnosno neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Siska na privremeno
korištenje, ne dulje od 3 godine, udrugamaZaptovođenje aktivnosti od interesa zaopće dobro
u Gradu Sisku.

Programima i projektima od interesa za opće dobro, u smislu prijedloga odluke,
smatraju se zaokruŽeni i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s

vrednotama propisanima Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili
vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se

podiže kvaliteta životapojedinca i unaprjeđuj erazvoj šire društvene zajednice.
Aktivnosti od interesa za opće dobro u smislu prijedloga ove odluke su aktivnosti koje

pridonose zadovoljenju potreba te ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i
planskim dokumentima Grada Siska i Republike Hrvatske koji se odnose na Grad Sisak i
koje podižu kvalitetu života građana Grada Sisk4 dok se aktivnostima od interesa za opće

dobro smatraju osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava,
jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju
vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti i promicanju osoba s invaliditetom i djece s

teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, zaštiti,bnziiizobrazbi djece i mladih te njihovom
aktivnom sudjelovanju u društvu, zaštiti zđrav|ja, promicanju i razvoju volonterstva, razvoju
i promicanju socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti, očuvanju i promicanju povijesne i
kulturne materijalne i nematerijalne baštine' razvoju i promicanju odgoja i obrazovanja,
znanosti, cjeloživotnog učenja, razvoju i promicanju kulture i umjetnosti, tehničke i
informatičke kulture, sporta i rekreacije , razvoju i promicanju demokratske kulture, razvoju i
promicanju poljoprivrede, zaštiti okoliša i prirode, razvoju lokalne zajednice te drugim
aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju
javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.

Slijedom navedenoga,predlaže se donošenje odluke kao u prijedlogu.


