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I.

UVOD

Unutar izvještajnog razdoblja, u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, bit
će dan pregled djelokruga poslova te unutarnjeg ustroja Upravnog odjela za gospodarstvo.
Nadalje bit će iskazan pravni okvir unutar kojeg upravni odjel obavlja poslove iz svoje
nadležnosti. Zatim, bit će opisani poslovi, aktivnosti i djelatnosti unutar odjela, sa
naznačenim vremenskim razdobljem unutar kojeg su isti obavljani, a sukladno
nadležnostima i djelokrugu poslova istog. Upravni odjel za gospodarstvo ustrojen je
Odlukom o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora (Službene vijesti Grada
Samobora br. 6/13), a rezultat je razdiobe Upravnog odjela za gospodarstvo i financije na
dva upravna odjela, krajem 2013. godine i to Upravni odjel za financije i Upravni odjel za
gospodarstvo.
Upravni odjel za gospodarstvo je tijekom izvještajne, 2015. godine, uspješno nastavio
kontinuitet poslova koji su izvršavani tijekom postojanja objedinjenog odjela, ali i preuzeo
nove nadležnosti te s njima poslove i aktivnosti, a kojima je cilj da se kvalitetnije, dosljednije
i uspješnije pridonese razvoju cjelokupnog područja grada Samobora kroz provedbu
projekata, potpore u gospodarstvu i poljoprivredi, provedbu i/ili podršku turističkom razvoju
ovog područja te druge značajne poslove.
Financijska sredstva kojima Upravni odjel za gospodarstvo raspolaže unutar svog
proračunskog razdjela, u nemalom su dijelu ograničena, a što je rezultat loših gospodarskih
prilika koje su uzrokovale pad prihoda proračuna Grada. Iako određeni dio financijskih
sredstava kojima raspolaže upravni odjel označava zakonsku obvezu jedinice lokalne
samouprave (primjerice sufinanciranje vatrogasne djelatnosti) jednako tako je postavljen cilj
da trošenje proračunskih sredstava na ciljane aktivnosti bude što racionalnije i ekonomičnije.
II.

DJELOKRUG POSLOVA

Djelokrug poslova Upravnog odjela za gospodarstvo također je utvrđen Odlukom o
ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora. Sukladno navedenoj Odluci odjel
obavlja poslove koji se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo (obrti i trgovačka društva)
putem dodjele potpora za razvoj gospodarskih djelatnosti i zapošljavanja, zatim prati stanje u
gospodarstvu na području grada Samobora te posredstvom trgovačkog društva Poduzetnički
centar Samobor d.o.o. organizira i provodi savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
organizira stručne seminare i poduke poduzetnika te prikuplja i daje informacije o razvoju
gospodarstva na području grada Samobora. Obavlja poslove koji se odnose na turizam i
ugostiteljstvo putem organizacije manifestacija na području Grada od šireg društvenog i
turističkog značaja te dodjelom financijskih potpora za ostale manifestacije. Obavlja poslove
iz područja zaštite potrošača, rudarstva i trgovine. Također obavlja poslove koji se odnose na
poljoprivredu (dodjela niza potpora poljoprivrednim subjektima s području grada Samobora)
i šumarstvo te zdravstvenu zaštitu bilja i veterinarstvo. Upravni odjel također obavlja
poslove iz područja autotaksi djelatnosti; dodjela dozvola za obavljanje autotaksi djelatnosti,
vođenje evidencije. Upravni odjel obavlja poslove zaštite i spašavanja te unutar iste civilne
zaštite, ali i vatrogastva putem sufinanciranja redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe
Grada Samobora, Vatrogasne zajednice, ali i opremanja drugih subjekata unutar Vatrogasne
zajednice Grada Samobora. Upravni odjel obavlja stručne i administrativno - tehničke
poslove za Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, Odbor za
poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za turizam i ugostiteljstvo, Gospodarski savjet te ostale
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Upravni odjel poduzima aktivnosti na jačanju i
poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti i privlačenju inozemnih i domaćih
ulagača, promicanju gospodarskog napretka te poboljšanju uvjeta privređivanja otvaranjem
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gospodarskih zona i aktivnom promidžbom. U realizaciji navedenih aktivnosti, Upravni odjel
obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike te surađuje s nadležnim tijelima.
Upravni odjel također izvršava aktivnosti vezane za provođenje projekata koji se financiraju
iz Europskih fondova. Upravni odjel za gospodarstvo priprema i predlaže projekte za
suﬁnanciranje iz fondova EU te u tu svrhu surađuje i koordinira s drugim tijelima i
institucijama na području Grada Samobora, Županije i Republike Hrvatske u cilju prijave i
provođenja predloženih projekata i vodi evidenciju o EU projektima Grada Samobora.
III. UNUTARNJI USTROJ
Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora unutar
Upravnog odjela za gospodarstvo zaposleni su sljedeći službenici, a kako je navedeno u
tablici.
1.
2.
3.
4.
5.

Upravni odjel za gospodarstvo
Pročelnik
Viši savjetnik za poljoprivredu, civilnu zaštitu i
vatrogastvo
Savjetnik za poljoprivredu, turizam i
ugostiteljstvo
Viši stručni suradnik za razvojne projekte i
gospodarstvo
Viši stručni suradnik za razvojne projekte i
gospodarstvo

IV.

Izvršitelj
Hrvoje Frankić
Krunoslav Znika
Igor Jaić Krasnik
Martina Delišimunović
Marija Galic Kotarski

PRAVNI OKVIR

Upravni odjel za gospodarstvo u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti odnosno u
rješavanju o pravima i obvezama stranaka djeluje sukladno važećim zakonskim i
podzakonskim aktima koje smo podijelili u dvije grupe:

-

A) Zakoni i drugi podzakonski akti:
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13),
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08),
Zakon o državnim potporama (NN br. 47/14),
Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15),
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15),
Zakon o boravišnoj pristojbi (NN br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)
Zakon o obrtu (NN br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)
Zakon o rudarstvu (NN br. 56/13, 14/14)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15)
Zakon o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
Zakon o udrugama (NN br. 74/14)
Zakon o veterinarstvu (NN br. 82/13, 148/13)
Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN br. 152/08, 88/10, 110/15)
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 83/09, 153/09,
60/10, 92/10 i 124/11)
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-

-

-

V.

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za
ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN
br. 84/13 i 45/14),
Pravilnik o agrotehničkim mjerama (NN br. 142/13),
Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/14 i 110/15),
Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i
80/10),
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),
Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br.
35/94,110/05 i 28/ 10),
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(NN br. 30/14 i 67/14),
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97 i 174/04),
Zakon o tržištu plina (NN br. 28/13 i 14/14),
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 82/13),
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15).
B) Opći akti Grada Samobora:
Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12 – pročišćeni tekst,
2/13 i 7/15),
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br.
9/09. – pročišćeni tekst i 2/13),
Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (Službene vijesti Grada Samobora br.
9/15),
Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Samobora (Službene vijesti Grada
Samobora br. 9/10),
Strateški program razvoja Grada Samobora 2013. – 2020. (Službene vijesti Grada
Samobora br. 3/13),
Godišnji Program poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na podučju
Grada Samobora) sa pratećim pravilnicima za provedbu istog,
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službene vijesti Grada
Samobora br. 12/13 i 5/14).
IZVRŠENJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ZA
GOSPODARSTVO

Tijekom izvještajnog razdoblja Upravni odjel za gospodarstvo izvršavao je poslove i
aktivnosti kako je navedeno u daljnjem tekstu, a izvršavanje kojih se obavlja sukcesivno i
kontinuirano tijekom cijelog izvještajnog razdoblja ili jednokratno.
1. Aktivnosti u neposrednom izvršavanju zakona, odluka i drugih općih i pojedinačnih
akata Gradskog vijeća, gradonačelnika te osiguranje njihova provođenja
1. Praćenje stanja i analiza uspješnosti poticajnih mjera u poljoprivredi i malom
gospodarstvu,
2. Praćenje stanja (struktura i broj) registrirane nezaposlenosti, stanje obrta i izrada
odgovarajućih izvješća,
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3. Provedba Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada
Samobora za 2015. godinu,
4. Izrada i provedba Pravilnika o dodjeli potpora zapošljavanju, Pravilnika o dodjeli potpora
umjetničkim i tradicijskim obrtima, Pravilnika o dodjeli potpora programima novih
tehnologija i inovatora, Pravilnika o dodjeli potpora za kapitalna ulaganja u malom
gospodarstvu,
5. Izrada i provedba Pravilnika o davanju poticaja za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i
unapređenje lovstva na području grada Samobora u 2015. godini,
6. Aktivnosti vezane za izdavanje odobrenja radnog vremena ugostiteljskim objektima s
područja grada Samobora, jednokratna odobrenja i jednogodišnja rješenja,
7. Sklapanje ugovora te aneksa ugovora sa subjektima koji obavljaju autotaksi djelatnost na
području Grada Samobora, donošenja općih akata iz navedenog područja,vođenje
evidencije dozvola i autotaksi prijevoznika s područja grada Samobora,
8. Priprema i organizacija 11. Proljetnog sajma samoborskih poduzetnika, 28. Salamijade,
6. Festival češnofke i Festival kotlovine kao tradicionalnih gospodarsko – turističkih
manifestacija i to u suradnji s trgovačkim društvom PCS d.o.o.,
9. Priprema i suorganizacija 189. Samoborskog fašnika, Božićnog sajma 2015. godine,
suorganizacija Dana Grada Samobora sa Festivalom vatrometa, Dočeka Nove godine u
podne i večernjeg Dočeka Nove godine.
10. Aktivnosti i poslovi vezani za suradnju sa Turističkom zajednicom Grada Samobora,
11. Izrada i objava javnih poziva i obrazaca zahtjeva za ostvarivanje prava na potpore u
poljoprivredi i malom gospodarstvu,
12. Organizacija seminara iz oblasti poljoprivrede, prezentacija krajnjim korisnicima mjera
iz poljoprivrednog dijela Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i
turizma Grada Samobora za 2015. godinu,
13. Vođenje upisnika potpora u poljoprivredi, praćenje stanja u poljoprivrednom sektoru,
14. Praćenje rada Odbora Gradskog vijeća (Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo,
obrtništvo i ulaganja, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za turizam i
ugostiteljstvo) iz njihove propisane nadležnosti kroz izradu zapisnika i praćenje
izvršenja zadaća,
15. Praćenje stanja i analiza rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada, aktivnosti oko
transfera proračunskih sredstava za financiranje redovne djelatnosti sukladno zakonskim
obvezama putem gradske riznice,
16. Praćenje stanja i analiza rada Vatrogasne zajednice Grada Samobora i Dobrovoljnih
vatrogasnih društava,
17. Koordinacija oko nabave vatrogasne opreme za VZ i DVD s područja grada Samobora,
18. Ažuriranje i donošenje općih akata iz područja zaštite i spašavanja, civilne zaštite te
zaštite od požara,
19. Praćenje stanja i izvršenje obveza iz oblasti civilne zaštite te zaštite i spašavanja, u
koordinaciji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje,
20. Aktivnosti oko provođenja projekta „Sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež“;
projekt u vrijednosti od 12.757.800,00 eura (iznos koji uključuje i PDV); potpisani su
ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode te
ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (oba
ugovora su potpisana 30.09.2014. godine), nositelj projekta je Grad Samobor, a vrijeme
za provedbu istog je 2 godine, krajem 2014. godine je pokrenut postupak javne nabave
usluga projektiranja i izvođenja radova, nabava usluge nadzora i nabava usluge tehničke
podrške, provedbe svih ugovora je započela 20. travnja 2015., Grad Samobor nema
nikakvih financijskih izdataka u provedbi ovog projekta izuzev troška monitoringa nakon
završetka svih aktivnosti na provedbi projekta i to tijekom 20 godina od završetka istog,
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21. Aktivnosti oko završetka provedbe projekta „Peertner“- Comenius regio partnership koji
Grad Samobor kao nositelj provodio zajedno sa Osnovnom školom Milana Langa i
Osnovnom školom Martina Krpana u Sloveniji, projekt se uspješno provodio dvije
godine sa pozitivnom ocjenom provedbe od strane nadležne Agencije za mobilnost
zadužene za nadzor provedbe projekta. Projekt je završen podnošenje završnog izvješća
dana 31. srpnja 2015. godine.
22. Aktivnosti oko prijave i provedbe projekta „Vjetar u leđa“. Projekt se provodi u okviru
natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojnoobrazovnim ustanovama“, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF),
Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava potpisan je 03.09.2015., a njime se postiglo da umjesto
dosadašnjih 11 pomoćnika (koliko ih je bilo angažirano u prošloj školskoj godini), Grad
Samobor angažira 20 pomoćnika u nastavi za rad s ukupno 22 djece u četiri osnovne
škole – OŠ Bogumila Tonija, OŠ Samobor, OŠ Milana Langa te OŠ Mihaela Šiloboda,
koje su ujedno i partneri na projektu. Ukupni iznos projekta: 1.172.925,74 kn, od čega
Europska unija financira 90%, odnosno 1.055.633,16 kn iz Europskog socijalnog fonda.
Predviđeno trajanje projekta je do kraja kolovoza 2016. godine.
23. Aktivnosti vezane za funkcioniranje udruge LAG-u Sava, koje je Grada Samobor član.
Radi se o udruženju gradova, općina, naselja te poslovnih i drugih subjekata okupljenih
oko područja rijeke Save koji će temeljem zajedničke strategije i postavljenih ciljeva
izrađivati razvojne projekte i iste prijavljivati na fondove europske unije, a u svrhu
razvoja navedenog područja i poboljšanja kvalitete života stanovništva na istom, ovaj
model udruživanja u lokalne akcijske grupe u drugim državama Europe funkcionira vrlo
uspješno već duži niz godina,
24. Aktivnosti oko natječaja te dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske koje se teritorijalno nalazi na području Grada Samobora u
koordinaciji s Agencijom za poljoprivredno zemljište, tijekom 2015.g. potpisani su
ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta.
2. Opći i pojedinačni akti iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo
Upravni odjel za gospodarstvo donio je tijekom 2015. godine niz općih i
pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti i to kako slijedi u danom pregledu.
1. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Grada Samobora od 14.siječnja 2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora
br. 1/15),
2. Pravilnik o davanju poticaja za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje
lovstva na području Grada Samobora od 14. siječnja 2015.g. (Službene vijesti Grada
Samobora br. 1/15),
3. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu od 12. veljače 2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora br.
2/15),
4. Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Samobora od
12.veljače 2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/15),
5. Odluka o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za područje Grada Samobora
od 12. veljače 2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/15),
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6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Grada Samobora od 12. veljače 2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora
br. 2/15),
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Samobora od 12. veljače 2015.g. (Službene vijesti Grada
Samobora br. 2/15),
8. Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara Grada Samobora – revizija od 12.
veljače 2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/15),
9. Pravilnik o zaštiti od požara od 11. veljače 2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora
br. 2/15),
10. Zaključak o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Samobora od 28. svibnja
2015.g. (Službene vijesti Grada Samobora br. 5/15),
11. Zaključak o donošenju Plana civilne zaštite Grada Samobora od 28. svibnja 2015.g.
(Službene vijesti Grada Samobora br. 5/15),
12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju poticaja za razvoj
poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području grada Samobora u
2015. godini, 01. srpnja 2015.godine (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/15),
13. II. izmjene i dopune programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i
turizma Grada Samobora u 2015. godini, Gradsko vijeće Grada Samobora 7. listopad
2015. godine (Službene vijesti br. 9/15)
14. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području grada Samobora, Gradsko
vijeće Grada Samobora 7. listopad 2015. godine (Službene vijesti br. 9/15)
15. Odluka o dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, Gradsko vijeće Grada Samobora 7. listopad
2015. godine (Službene vijesti br. 9/15)
16. Pravilnik o dodjeli potpora za kapitalna ulaganja u malom gospodarstvu na području
Grada Samobora u 2015. godini, gradonačelnik Grada Samobora, 16. rujan 2015.
godine (Službene vijesti br. 9/15)
17. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb,
Gradsko vijeće Grada Samobora, 26. studenog 2015. godine (Službene vijesti br.
10/15)
18. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada
sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji, gradonačelnik Grada Samobora, 21. listopad
2015. godine (Službene vijesti br. 10/15)
19. Pravilnik o dodjeli potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, gradonačelnik Grada
Samobora, 14. listopad 2015. godine (Službene vijesti br. 10/15)
20. Pravilnik o potporama programima novih tehnologija i inovacija, gradonačelnik
Grada Samobora, 14. listopad 2015. godine (Službene vijesti br. 10/15)
21. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim
obrtima za 2015. godinu, gradonačelnik Grada Samobora, 14. listopad 2015. godine
(Službene vijesti br. 10/15)
22. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora programima novih
tehnologija i inovacija, gradonačelnik Grada Samobora, 14. listopad 2015. godine
(Službene vijesti br. 10/15)
23. Program mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada
Samobora za 2016. godinu, Gradsko vijeće Grada Samobora, 16. prosinac 2015.
godine (Službene vijesti br. 11/15)
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24. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog
zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora, Gradsko vijeće
Grada Samobora, 16. prosinac 2015. godine (Službene vijesti br. 11/15)
25. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Samobora za 2015. godinu,
Gradsko vijeće Grada Samobora, 16. prosinac 2015. godine (Službene vijesti br.
11/15)
26. Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na području Grada
Samobora za 2016. – 2018. godinu, Gradsko vijeće Grada Samobora, 16. prosinac
2015. godine (Službene vijesti br. 11/15)
27. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Samobora za razdoblje 2016.-2019. godine, Gradsko vijeće Grada Samobora, 16.
prosinac 2015. godine (Službene vijesti br. 11/15)
28. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Samobora,
gradonačelnik Grada Samobora, 02. prosinac 2015. godine (Službene vijesti br.
11/15).
3. Obavljanje ostalih stručnih poslova za Gradsko vijeće i Gradonačelnika iz
nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo - kvantificiranje podataka
Red.
br.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

OPIS STAVKE

Broj

Broj Zaključaka Gradonačelnika
226
Broj Zaključaka Gradskog vijeća
25
UP/I.
3
Sjednice odbora Gradskog vijeća
17
Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i
7
ulaganja
Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
6
Odbor za turizam i ugostiteljstvo
4
Materijali/točke za sjednice Gradskog vijeća
25
Sjednice Savjeta za zaštitu potrošača
1
Subvencioniranje u poljoprivredi - ukupan broj
242
korisnika
Subvencioniranje u malom gospodarstvu – ukupan broj
35
korisnika
Organizacija seminara za korisnike potpora u
1
programu poljoprivrede
Prezentacija
Javni poziv za dodjelu subvencija za razvoj
1
poljoprivrede i ruralni razvoj
Javni pozivi za dodjelu potpora iz Programa poticanja
razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na
4
području GS-a
2 izmjene
Izdavanje dozvola o obavljanju autotaksi djelatnosti na gospodarsko
području Grada Samobora sklapanjem ugovora s
g subjekta, 1
autotaksi prijevoznicima te aneksa istih
aneks
ugovora
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje
1
dozvola za autotaksi prijevoz na područje Grada

Vremenski okvir

Kontinuirano
Kontinuirano
Povremeno

Povremeno

Kontinuirano
Povremeno
Kontinuirano
Kontinuirano
Jednokratno
Jednokratno
Jednokratno

Tijekom 2015.
godine

Jednokratno
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14.
15.
16.

Samobora
Izvješća iz nadležnosti odjela
Projekti financirani iz EU fondova – prijava (Grad kao
nositelj ili partner)
Projekti financirani iz EU fondova – provedba (Grad
kao nositelj ili partner)

4

Kontinuirano

4

Povremeno

3

Kontinuirano

4. Ostale aktivnosti
Tijekom 2015. godine obavljene su kontrole na licu mjesta za sve isplate iznad
20.000,00 kuna iz Proračuna Grada Samobora, a u nadležnosti Upravnog odjela za
gospodarstvo isplaćene u 2015. godini. Navedeno je izvršeno sukladno Planu kontrole
utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za
2015. godinu Upravnog odjela za gospodarstvo od 23. veljače 2015. godine. Kontrola na licu
mjesta izvršena je i u okviru odobravanja subvencija za kapitalna ulaganja na području grada
Samobora. Također je zaprimljeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava, a koje se
odnosi na isplate iznad 10.000,00 do 20.000,00 kuna, a radi se o isplati udruzi Rea, koja se
bavi zbrinjavanjem napuštenih životinja na području grada Samobora.
Visina iznosa
10.000,00 - 20.000,00
>20.000,00

Vrsta kontrole
Izvješće o utrošku sredstava
Kontrola na licu mjesta

Broj
1
15

5. Poslovi i konzultacije sa strankama tijekom 2015.g.
Pružanje stručne i druge pomoći građanima, udrugama građana, ustanovama,
obrtnicima, trgovačkim društvima i drugim pravnim subjektima u okviru prava i
nadležnosti Grada Samobora. Zamijećen je trend značajnog povećanja rada sa
strankama, poglavito oko mogućnosti ostvarivanja prava na različite oblike državnih i
županijskih potpora u razvoju malog gospodarstva i poljoprivrede,
b) Konzultacije oko radnog vremena ugostiteljskih objekata kao i savjetovanje oko
obavljanja autotaksi djelatnosti na području grada Samobora,
c) Konzultacije i pomoć obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim
poljoprivrednim subjektima u ostvarenju prava na subvencije i nepovratna sredstva
prema godišnjem Programu poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na
području grada Samobora.
a)

6. Suradnja sa tijelima državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave te ostalim
subjektima, u provedbi godišnjih zadataka i aktivnosti
Da bi se izvršili naprijed navedeni zadaci i aktivnosti tijekom 2015. godine, održani su i
uspostavljeni kvalitetni odnosi suradnje sa:
1. Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, Agencijom za
poljoprivredno zemljište,
2. Ministarstvom financija – Ispostava Porezne uprave Samobor,
3. Ministarstvom unutarnjih poslova – Policijska postaja Samobor,
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zagreb,
5. Upravom Hrvatskih šuma, Ispostava Samobor,
6. Zagrebačkom županijom,
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7. Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije,
8. Udruženjem obrtnika Grada Samobora,
9. Poljoprivredno – savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede,
10. Poduzetničkim centrom Grada Samobora d.o.o.,
11. Inspekcijskom službom za gospodarstvo te Sanitarnom i Veterinarskom Inspekcijom,
12. Upravom javne ustanove Parka prirode Žumberak-Samoborsko Gorje,
13. Udrugama iz djelokruga poslova Odjela,
14. Zavod za zapošljavanje – Ispostava Samobor,
15. Uredom državne uprave u Zagrebačkoj županiji – Ispostava Samobor.
VI.
STANJE PROSTORA, SREDSTAVA I OPREMA ZA IZVRŠENJE
ZADATAKA
S obzirom da Upravni odjel broji 4 službenika i pročelnika te osobe koje su
kontinuirano na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u 2015.
godini radi se o dvije osobe) kao i studenti koji su povremeno na praksi u odjelu važno je
ukazati na neadekvatnost prostora odnosno ureda u kojem radi ovako veliki broj osoba.
Naime sve navedene osobe rade u dvije sobe ukupne veličine cca 35m². U pogledu opreme i
sredstava za izvršenje zadataka situacija je zadovoljavajuća; svaki službenik raspolaže
svojim stolom, stolnim računalom te drugom potrebnom opremom za rad.
VII.

ZAKLJUČNI OSVRT

Sukladno svemu gore navedenom, možemo zaključiti kako je Upravni odjel za
gospodarstvo, tijekom izvještajnog razdoblja, izvršavao poslove i aktivnosti sukladno svojim
nadležnostima te unutar propisanih pravnih okvira. Možemo također zaključiti kako je
tijekom obavljanja zadanih aktivnosti ostvarena dobra suradnja s drugim institucijama i
tijelima kako u rješavanju o pravima i obvezama stranaka, u provođenju zakonskih obveza
Grada, suradnji u organizaciji manifestacija, seminara i sličnog.
Potrebno je naglasiti kako je temeljni dokument Upravnog odjela za gospodarstvo;
Program mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za
2015. godinu, a koji zadaje aktivnosti koje je potrebno realizirati tijekom godine ostvaren u
najvećem dijelu odnosno sukladno utvrđenim očekivanjima i ciljevima. U skladu sa
financijskim mogućnostima planira se tijekom 2016. godine povećati realizacija potpora
kako u gospodarskom tako i poljoprivrednom dijelu, a kako bi se jače pridonijelo očuvanju i
razvoju poljoprivredne proizvodnje kao i gospodarskih djelatnosti ovog područja.
Sukladno novo preuzetim aktivnostima oko provedbe projekata koji se financiraju iz
europskih fondova aktivno se pristupilo realizaciji istog. Realizacija prijava i provedbe
navedenih projekata izvršavat će se prema natječajima koji budu usmjereni prema
jedinicama lokalne samouprave te sukladno potrebama i financijskim mogućnostima Grada
Samobora.
KLASA: 023-01/16-03/3
URBROJ:238-11-11/4-16-2

PROČELNIK
Hrvoje Frankić, mag. oec.
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