REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/5
Urbroj: 238-11-04/3-13-2
Samobor, 19.07.2013.

ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 18. srpnja 2013.
godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, Trg kralja
Tomislava 5, Samobor.
Započeto u 12.00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Željko Bošković, Marinko
Džepina, Damir Gorišek, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Irena Kapor, Željko Mataušić,
Andrija Noršić, Linda Rossini Gajšak, Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak,
Franjo Štefanić, Vjeran Štublin, Marko Tandarić, Anica Vraneković, te su naknadno stigli:
Boris Makarun, Ivan Vlainić, Tomislav Masten
IZOČNI VIJEĆNIK: Maja Gračanin, Vinko Kovačić, Stjepan Kozlina, Željko Žarko
PROČELNIK-TAJNIK GRADA: Dragutin Kušić
OSTALI:
- Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora
- Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora
- Željko Radovanić, Mario Anušić, Mladen Ogrinc, Zvonko Župančić, pročelnici Grada
Samobora
- Ana Vlah, v.d. pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Samobora
- Marijan Kižlin, zamjenik pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti
- Mladen Žitković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora
- Boris Bogulin, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Samobora
- Darko Kupres, predsjednik Odbora za turizam i ugostiteljstvo
- Vladimir Čerkez, Nada Kuhar, Ljerka Cigula i Mirjana Dimnjaković, ravnatelji ustanova
Grada Samobora
- Igor Rizmanovski i Petra Aralica, djelatnici Grada Samobora
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
ZAPISNIČAR: Nada Gorišek
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BRANIMIR ŠILJAK - pozvani ste na 2. sjednicu Gradskog vijeća koju je sazvao
predsjednik Gradskog vijeća na današnji dan u 12.00 sati i ovlastio me za vođenje sjednice, te
prije otvaranja sjednice molim tajnika Grada da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 2. sjednici prozivkom
vijećnika.
Konstatiram da je od 25 vijećnika nazočno 18 vijećnika, a izočno je 7 vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici
nazočno 18 vijećnika i 7 vijećnika izočno, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje
sjednice i donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 2. sjednicu Gradskog
vijeća Grada Samobora.
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 1. sjednice
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 11.06.2013. godine.
Pitam, da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 1. sjednice?
Ako ima o osnovnosti primjedbe se odlučuje bez rasprave i ako su prihvaćene unijet će
se odgovarajuće izmjene u Zapisnik.
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 11.
lipnja 2013. godine u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik
Boris Makarun pa je sada na sjednici nazočno 19 vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na utvrđivanje Dnevnog reda sjednice.
Uz poziv za današnju sjednicu primili ste prijedlog Dnevnog reda.
Sukladno članku 138. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora predlažem da se
izmjeni redoslijed točaka dnevnog reda na način da dosadašnja točka 25. - Izvješće Mandatne
komisije o mirovanju mandata vijećnika Mirana Šoića i početkom obnašanja mandata Franje
Štefanića, postane točka 1., a ostale točke pomiču se za jedan broj, te da se točka 29. dopuni s
podtočkama od D do L i to:
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
- Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
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-

Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za korekciju i usklađenje granica naselja,
mjesnih odbora i gradskih četvrti

Pitam da li ima još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, ako nema pitam tko je
za Prijedlog
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
usvojilo sljedeći

DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Mirana Šoića i početkom
obnašanja mandata Franje Štefanića.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Samobora za 2013. godinu.
4. Prijedlog izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015.
godinu.
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Samoboru za 2013. godinu.
7. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2013. godinu.
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja stambenim i poslovnim fondom
Grada Samobora za 2013. godinu.
9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada
Samobora za 2013. godinu.
10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za
2013. godinu.
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za
2013. godinu.
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Samobora za 2013. godinu.
13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Grada Samobora za 2013. godinu.
14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za
2013. godinu.
15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i
poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013. godini.
16. Prijedlog odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora.
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2013.
godini.
19. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini.
20. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2013.
godini.
21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Samobora.
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22. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine kčbr. 1905 k.o. Samobor putem javnog
natječaja.
23. Financijsko izvješće td Komunalac d.o.o. Samobor za razdoblje od 01.01. - 3112.2012.g.
24. Godišnje izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2012. godinu.
25. Godišnje izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2012.
godinu.
26. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabave kamionske čistilice po
modelu leasinga.
27. Prijedlog odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Samobora.
28. Prijedlog odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Samobora.
29. Izbor i imenovanja
a) Prijedlog zaključka za izbor člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
b) Prijedlog zaključka za izbor člana Odbora za imenovanje ulica i trgova
c) Prijedlog zaključka za izbor Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju
nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Samobora
d) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
e) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
f) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu
g) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti
h) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za društvene djelatnosti i brigu za
mladež
i) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno
uređenje
j) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
k) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za međugradsku i međunarodnu
suradnju
l) Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za korekciju i usklađenje granica
naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti
30. Prijedlog za razrješenje ravnatelja ustanova Grada Samobora
a) Gradske knjižnice
b) Samoborskog muzeja
c) Sportski objekti Samobor
d) Dječji vrtić Grigor Vitez
e) Dječji vrtić Izvor
31. Informacija o odluci gradonačelnika za razrješenje i imenovanje Skupštine td
Komunalac d.o.o. Samobor
32. Informacija o odluci gradonačelnika o razrješenju i imenovanju upravnih vijeća
ustanova Grada Samobora
33. Ostale informacije.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora otvara "Aktualni sat" u kojem
vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge, zamjenicima
gradonačelnika, pročelnicima i upravnim odjelima Grada Samobora, a vezano za
izvršavanje poslova i zadataka iz samoupravnog djelokruga Grada.

BORIS MAKARUN - Evo, jučer sam bio na groblju u Sv. Martinu i na ovo pitanje
me je ponukao razgovor s jednom starijom gospođom koja mi je skrenula pažnju, premda sam
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i sam vidio, na neke nedostatke. Nakon ove duge zime i obilnog snijega pomaknulo se
zemljište na groblju u Sv. Martinu a td Komunalac je krenulo u radove i napravilo jedan
iskop, vjerojatno je u pripremi asfaltiranje one staze po sredini groblja. Međutim to sve stoji
već nekoliko mjeseci i prema gornjem dijelu groblja je dosta visoka stepenica pa ju stariji
ljudi mogu vrlo teško zakoračiti i popeti se gore prema tom dijelu groblja. Pitam, kada će se
krenuti sa sanacijom ovog djela koje je kliznulo i kada će td Komunalac nastaviti s tim
radovima koje je započelo da ih konačno završi kako bi ljudi mogli obići grobove svojih
najmilijih?
MARKO TANDARIĆ - Imam dva pitanja. Zanima me, da li će voziti kružna školska
linija s početkom nove školske godine za djecu naselja Cerje - Manja Vas - Kotari - Bukovje i
Prekrižje Plješivičko koji ih vozi i odvozi iz OŠ Rude? Naime, roditelji su najavili da ukoliko
kružna linija neće voziti da će djecu ispisati iz OŠ Rude i upisati ih u jednu od osnovnih škola
u Samoboru jer im je jednostavnije iskombinirati prijevoz.
Drugo pitanje je vezano uz mjesno groblje u Kotarima. Zanima me u kojem je stadiju
rješavanje problema upravljanja tim grobljem? Zadnju informaciju koju imam da je td
Komunalac poslalo Gradu Samoboru pismo namjere za preuzimanje tog groblja na
upravljanje.
Molio bih vas da dobijem obadva odgovora u pisanom obliku, ako je moguće.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik
Ivan Vlainić te je sada nazočno 20 vijećnika.
ZVJEZDANA SEČEN - Imam jedno pitanje za nadležne gradske službe. U Ul. Ise
Velikanovića postoji prostor koji je namijenjen za dječje igralište i to već cca stoji oko godinu
i pol, zaraslo je u travu pa bi trebalo odvesti tamo zemlje i pokositi travu. Zanima me kada će
to biti napravljeno?
ANDRIJA NORŠIĆ - Postavio bih jedno pitanje nadležnim gradskim službama.
Naime, prije dva tjedna organiziran je obilazak Gradske četvrti Giznik-Anindol i u toku tog
obilaska smo naišli na jedan, po nama, veliki problem u Okićkoj ulici lijevi odvojak. Naime ta
ulica je djelomično asfaltirana, a dio gdje prestaje asfalt je u katastrofalnom stanju, pun rupa,
pun kamenja te smo zaključili da je tim putem opasno prolaziti i da pri oborinama poput kiše
ili snijega sigurno može doći do nekih nepredviđenih i po ljude opasnih situacija. Zanima nas
da li je moguće da se u dogovoru s VGČ Giznik-Anindol organizira izlazak na teren nadležnih
gradskih službi i da se pokuša doći do nekog određenog privremenog rješenja sanacije te ulice
do njezinog konačnog asfaltiranja koji nam je u planu za sljedeću godinu?
IRENA KAPOR - Moje pitanje je upućeno nadležnim gradskim službama, a odnosi
se na nastavak izgradnje vodocrpne stanice na području Gornje Dubrave. Naime, imajući na
umu da su proteklih zimskih mjeseci mještani bili lišeni opskrbom vodom, pa vas lijepo
molim da se očitujete o terminu nastavka izgradnje vodocrpne stanice kako bi mještani
spremno dočekali i preživjeli zimu bez strepnje da će opskrba vodom izostati.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika gradonačelnika da odgovori na postavljena
pitanja.
ŽELJKO STANEC - U par rečenica ću pokušati odgovoriti na postavljena pitanja.
Na pitanje gosp. Makaruna u svezi groblja u Sv. Martinu moram reći da je td Komunalac
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prošle godine krenulo u sanaciju tj. u izgradnju staze kroz groblje. Staza kroz groblje još do
dana današnjeg nije dovršena a u pripremi je asfaltiranje i izgradnja kompletne staze od
samog ulaza u groblje do izlaza na drugu stranu. Što se tiče klizišta i sanacije klizišta na
području grada Samobora preko ove zime pojavilo se nekoliko klizišta cca 30. Grad Samobor
je naručio projekt sanacije klizišta, a sanacija nekih klizišta već je ugovorena s određenim
institucijama. Jednostavno svako klizište zahtjeva određene aktivnosti zasebno, jer se svako
klizište sanira na svoj specifičan način. Znači da bi se klizište uopće moglo sanirati potreban
je određeni projekt sanacije klizišta pa je tako u fazi naručivanje projekt sanacije klizišta na
groblju u Sv. Martinu, a staza će ove godine biti završena. Što se tiče samog klizišta isto neće
moći biti ove godini sanirano već će biti samo projekt sanacije napravljen kako bi se druge
godine moglo krenuti u sanaciju klizišta na samom groblju.
Što se tiče pitanja poštovanog vijećnika gosp. Marka Tandarića to ćemo odgovoriti
pismenim putem.
Na postavljeno pitanje uvažene vijećnice gđe Zvjezdane Sečen u svezi Ul. Ise
Velikanovića i igrališta koje je planirano na samoj gmajni između Ul. Ise Velikanovića i MO
Rakovica obećali smo prošle godine da bi trebali na to mjesto odvesti višak zemlje i to je već
u radnim zadacima prošli petak izdan nalog td Komunalac za odvoz te zemlje i kroz mjesec
dana će se ta zemlja odvesti sa sadašnje gmajne i isto će se pripremiti za navoz s materijalom.
Na pitanje gosp. Andrije Noršića u svezi GČ Giznik-Anindol da ste izvršili obilazak i
uvidjeli da još Lijevi odvojak Okićke ulice nije asfaltiran tu moram reći da je problem
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Taj odvojak nije niti javno dobro već je to u privatnom
vlasništvu i Grad Samobor je u pregovorima s privatnim vlasnikom i ako dođe do dogovora
Grad Samobor će poduzeti određene mjere i asfaltirati taj dio Okićke ulice.
Na postavljeno pitanje gđice Irene Kapor u svezi vodocrpne stanice Gornja Dubrava
moram reći da je isto ugovoreno s Zagrebačkim holdingom, odnosno s poduzećem
Vodoopskrba i odvodnja i isto je u planu izgradnje za ovu godinu. U dinamici nekog
održavanja tih radova Vodoopskrba i odvodnja je započela na području grada Samobora
izgradnju cjevovoda za Draganje Selo a kroz određeno vrijeme, pretpostavljam mjesec dana,
na redu je i izgradnja vodocrpne stanice Gornja Dubrava.
ANICA VRANEKOVIĆ - Postavit ću dva pitanja zamjeniku gradonačelnika gosp.
Stanecu. Moje prvo pitanje biti će moje zadnje pitanje iz prošlog saziva ovog Gradskog vijeća
ili jedno od zadnjih, jer sam četiri godine postavljala isto pitanje koje još nije završeno, koje
još nije skinuto s dnevnog reda. Danas ujutro sam zvala čovjeka koji živi u Bregovitoj ulici na
potezu iznad vodospreme da provjeri u kojem su stanju cijevi vodovoda od vodospreme do
kraja ulice koje su, na žalost, još uvijek prazne. Mislim da je četiri godine malo previše
vremena i da se to moglo konačno ispitati i pustiti vodu. Samo molim da mi gosp. zamjenik
gradonačelnika kaže zašto voda nije puštena u cijevi i što se događa da je to sve tako?
Moje drugo pitanje odnosi se na tržnicu u gradu Samoboru. Budući da ministar
financija neće odustati od fiskalizacije na tržnicama a zamjenik gradonačelnika je rekao da je
td Komunalac uspostaviti uvjete da ljudi koji to žele mogu pristupiti fiskalizaciji. Pitanje, što
se do sad napravilo po tom pitanju?
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Imam dva pitanja. Prvo pitanje je za zamjenika
gradonačelnika gosp. Staneca. Ima li Grad informacije vezane za projekt pruge Samoborček
za strukturne fondove EU, odnosno imali li kakve informacije od HŽ infrastruktura, u kojoj je
to fazi i koja je dinamika vezana uz taj projekt? Znamo da su sredstva Vlade RH osigurana u
proračunu za tu namjenu u ovoj tekućoj godini.
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Drugo pitanja je za gosp. Kižlina iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i
zamjenicu gradonačelnika gđu Sanju Horvat Iveković. Što je s obnovom kino dvorane, u kojoj
je to fazi i kojom dinamikom idu radovi?
IVAN VLAINIĆ - Imam dva pitanja. Prvo je pitanje, da li je Grad predvidio sanaciju
dijela Ulice Frana Šuklje, to je tamo iznad Helene? Budući da je tamo nedavno napravljena
trafostanica a nije sanirano kako treba, to bi trebalo ili izbetonirati ili posipati zemlju pa
posijati travu, a sada to stanari samoinicijativno rade. Tu se igraju i djeca a šprica se s
otrovom što baš nije prikladno.
Drugo pitanje je što se tiče izgradnje dječjeg vrtića. Mi svi znamo da prije par godina u
onim prvim najavama se reklo da je to kontejnerski tip, da je pogodnost to što je puno jeftiniji
i puno brža je izgradnja. Otvorenje je trebalo biti 01.09. prošle godine. Zanima me kada će
stvarno biti vrtić otvoren?
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika gradonačelnika gosp. Staneca da odgovori
na postavljena pitanja.
ŽELJKO STANEC - Na postavljeno pitanje uvažene vijećnice gđe Anice Vraneković
u svezi vodovoda u Bregovitoj ulici moram reći da stvarno ne znam informaciju zbog čega su
te cijevi još uvijek prazne. Po zadnjoj informaciji kada ste vi mene pitali s voditeljem
Ispostave u Samoboru gosp. Silvijom Matijaščićem razgovarao sam i rečeno je da će to
ispiranje cjevovoda napraviti i da će pustiti taj cjevovod u funkciju i dalje više nemam
nikakve informacije o tome. Pokušat ću za drugu sjednicu Gradskog vijeća pripremiti točnu
informaciju.
Što se tiče tržnice u Samoboru i uvođenje fiskalnih kasa i zakupaca koji obavljaju
djelatnost na otvorenom dijelu tržnice dao sam nalog direktoru td Komunalac, odnosno
voditelju tržnice gosp. Vrkljanu da napravi popis svih zainteresiranih zakupaca na tom
prostoru tržnice. On je napravio taj popis i svi oni koji će sklopiti ugovor s td Komunalac
dogovoreno je da će im td Komunalac osigurati priključak na struju. Napominjem da postoje
prijenosna računala putem kojih se također mogu izdati računi koji odgovaraju naputcima
Ministarstva financija. Imam također podatak da je dosta zakupaca na tom dijelu tržnice
prestalo s obavljanjem svojih djelatnosti, a za sve one koji će željeti ostati raditi na tržnici
Grad Samobor, odnosno td Komunalac će osigurati normalni rad.
Na postavljeno pitanje gđe Linde Rossini Gajšak u svezi informacije za prugu HŽ-a,
odnosno starog Samoborčeka moram reći da je svima poznato da u Proračunu RH su
osigurana sredstva za izgradnju pruge. Projekt je u potpunosti gotov i onaj dio nadvožnjaka u
Ul. Matici iseljenika je riješen, to je bila jedna dopuna projektiranja, na čemu je Granova
insistirala, a što je Grad Samobor zajedno sa Zagrebačkom županijom sufinancirao i sada je
isto u fazi otkupa zemljišta, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih poslova što se tiče same
željezničke pruge.
Za Ulicu Frana Šuklje stvarno nemam nikakvih informacija, niti znam da je Elektra
uopće mijenjala trafostanicu. Ta ulica nije u programu nikakvog pojačanog održavanja za ovu
godinu, a ako je ulica neprohodna za samo funkcioniranje Grad Samobor će napraviti redovitu
sanaciju te ulice.
Izgradnja dječjeg vrtića, stvarno ne znam odakle gosp. Vlainiću ta informacija da je
vrtić treba biti gotov 01.09.2012. godine jer je 01.09.2012. godine je potpisan ugovor za
izgradnju tog vrtića. Činjenica je da se s izgradnjom tog vrtića kasni, ne znam što je tu
smiješno, mislim da bi bio red da dok govorim da se ne smiješ. Što se tiče izgradnje dječjeg
vrtića u bivšoj Vojarni kasni se par mjeseci iz opravdanih razloga. Nadzorni koji nadgleda
radove u dječjem vrtiću Vojarna ima sve evidentirano i razlozi su poznati, da sada ne
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napominjem koji su sve to, ali ogromna količina snijega u toku samog izvođenja radova
produžila je izgradnju tog vrtića. Napomenuli ste da je vrtić kontejnerskog tipa, vrtić je
takvog tipa, pa smo imali čak određenih pohvala i ljudi se interesiraju iz drugih gradova za
izgradnju takvog tipa vrtića. Što se tiče određene energetske učinkovitosti taj vrtić spada u red
nisko energetskih vrtića tako da je to još jedna prednost izgradnje tog vrtića, ali najbolje će se
pokazati kroz određeno vrijeme sama kvaliteta i da li je Grad pogriješio u odabiru takvog tipa
investicije. S obzirom na financije koje smo uložili u izgradnju tog vrtića red veličine je da 1
m2 s kompletnom opremom vrtića od namještaja i svega ostalog stoji cca 3.500,00 kn što je
ispod 500 € po 1m2.
SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Dopustite da odgovorim na pitanje uvažene
vijećnice Linde Rossini Gajšak, a ukoliko će još nešto biti potrebno zamolit ću i zamjenika
pročelnika za društvene djelatnosti gosp. Kižlina da dopuni moj odgovor. Dakle, vezano uz
uređenje kino dvorane to je projekt s kojim ćemo svakako nastaviti sukladno našim
financijskim mogućnostima a isto tako i ostvarenju određenih financijskih sredstava koje
očekujemo možda i od nekih državnih institucija. U tijeku je žalbeni postupak u Fondu za
energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša na koje se POU javilo vezano za određena sredstva
koja bi moglo ostvariti, no, na žalost, zbog određenih zamjerki koje smo imali u prijavnoj
dokumentaciji u I. fazi nismo prošli. Uložena je žalba i sada čekamo odgovor po tom
postupku, da li ćemo na kraju ostvariti ta sredstva još ne možemo konkretno odgovoriti ali to
ne znači da ćemo odustati od zacrtanog uređenja kino dvorane. Nabavljene su i stolice od
privatnog investitora iz Osjeka za kino dvoranu i one čekaju da se postave. Isto tako
vjerujemo da ukoliko ne prođemo u Fondu za energetsku učinkovitost pokušat ćemo ostvariti
na nekim drugim razinama određena sredstva da uprihodujemo u naš proračun, a mi ćemo
svakako i dalje nastaviti s određenim osiguranjem sredstava za tu fazu radova u POU.
Sada bih zamolila zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da
ukoliko smatra da još treba dopuniti odgovor da odgovori našoj uvaženoj vijećnici.
MARIJAN KIŽLIN - Samo ću kratko dopuniti zamjenicu gradonačelnika. Evo, u
tijeku današnjeg dana došao je email gdje počinje digitalizacija kina, a isto će početi
početkom mjeseca kolovoza i završiti će krajem mjeseca kolovoza. Sukladno navedenom dio
što je započeo Grad Samobor s uređenjem kina ostvaruje se.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Makaruna, gđu Vraneković i gđu Lindu da
redom izraze zadovoljstvo ili ne zadovoljstvo sukladno članku 143. Poslovnika.
BORIS MAKARUN - Nisam imao namjeru iskazivati zadovoljstvo ili
nezadovoljstvo nego mi je promakla jedna zamolba vezana za zadnju sjednicu Vijeća pa tu
zamolbu upućujem tajniku Gradskog vijeća Grada Samobora i gradskim službama da
vijećnicima koji su tada postavili pitanja, a obećano je da će im biti odgovoreno pisanim
putem a s obzirom da je prošlo dosta vremena a vijećnici nisu dobili odgovore pa molim da se
vijećnicima dostave odgovori na postavljena pitanja.
ANICA VRANEKOVIĆ - Načelno sam zadovoljna s odgovorom gosp. Staneca po
pitanju vodovoda, ali nisam zadovoljna tim što to traje jako dugo. Znam da su se cijevi
ispirale, da se ispitivalo, da se stavljalo pod pritisak ali imam neku neslužbenu informaciju,
ponavljam neslužbenu, gdje se govori da ta voda nije u funkciji iz razloga jer je problem u
jačini pumpe. Molim sve nadležne da se konačno ispita u čemu je problem i da se ta priča
završi i da taj vodovod u Maloj Rakovici dođe svom kraju.
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LINDA ROSSINI GAJŠAK - Zahvaljujem se gosp. Stanecu na odgovoru. Evo,
zadovoljna sam što je Grad u kontaktu sa HŽ infrastrukturom i što nas može redovito
izvještavati kojom dinamikom se odvija taj vrlo vitalni kapitalni projekt za naš Grad.
Zahvaljujem se i gđi Horvat Iveković na odgovoru i gosp. Kižlinu. No, moram se tu malo
referirati na njihove odgovore, ako oni imaju još što za dopuniti, dapače. Informacija koju je
gosp. Kižlin rekao za digitalizaciju to je naravno bilo za očekivati jer poznato je da ta sredstva
za digitalizaciju je samo POU apliciralo na Hrvatski audiovizualni centar i dobilo ta sredstva
u iznosu od 420.000,00 kn. Znamo da se cijeli projekt obnove kina treba financirati iz tri
izvora, drugi izvor vezan za Grad Samobor što je gđa Horvat Iveković rekla da stolci od
privatnog investitora čekaju, a to znači stolci i ostala oprema. Zanima me da li je Grad izvršio
plaćanje prema tom privatnom investitoru i kada će se postaviti ti stolci koji su nabavljeni?
Najveći iznos koji je išao na natječaj na Fond za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost, a za
koje je gđa Iveković rekla da je u tijeku žalbeni postupak zbog zamjerke u prijavnoj
dokumentaciji. Zanima me kako je to moguće s obzirom da znamo da je u predizbornoj
kampanji gradonačelnik osobno najavljivao to praktički kao gotov projekt i pozvao se na
obećanje koje je njemu dao njegov prijatelj ministar Zmajlović.
SANJA HORVAT - Osjećam još potrebu nešto reći. Dakle, ne bih komentirala nešto
što je netko rekao po nekim svojim privatnim izjavama ili slično, u to ne ulazim, mi smo
ovdje legalisti i moramo se držati onoga što nam je rekao Fond za energetsku učinkovitost
koji je, nažalost, odlučivao nešto kasnije nego je bila predizborna kampanja, pa ne bih sada
ulazila u te rekla-kazala izjave. Ono što je dužnost naših ustanova kao proračunskih korisnika
je upravo to da oni prate određene programe koji se odvijaju na nekim višim razinama i da
ono što je u njihovoj djelatnosti za što su registrirani i osnovani da se upravo prijavljuju i
pokušaju osigurati sredstva i na nekim drugim razinama jer upravo zato mi te ustanove i
imamo. Ukoliko je došlo do neke greške, da li je tu bila dobra komunikacija s nadležnim
odjelima od same naše ustanove POU isto tako ne mogu komentirati jer je u tijeku taj žalbeni
postupak. No to ne znači da mi trebamo od toga odustati i u daljnjoj budućnosti opet ne
kandidirati taj projekt na možda neka druga sredstva putem nekog drugog ministarstva. No
svakako pozivam naše ustanove da sve to prate i da pravovremeno obavještavaju svog
osnivača, a to je Grad, i potrebne nadležne odjele onako kako treba. Sada ne bih ulazila u
samu tu dinamiku kako to treba, a na kraju krajeva oni to sami najbolje znaju, a za svakog
postoji odgovornost da li je nešto odradio ili nije odradio.
MARINKO DŽEPINA - Ja bih ovdje pokušao istaknuti jedan problem koji se odnosi
na naselje Domaslovec, a mislim da je zamjenik gradonačelnika gosp. Stanec upoznat s time.
U samom mjestu postoji jedan veliki zavoj i baš na tom zavoju nalazi se autobusna stanica. U
nekoliko navrata pokušali smo razgovarati o tome da li postoji način i mogućnost da se ta
autobusna stanica izmjesti nekoliko metara ili prije ili kasnije jer sigurnost svih onih koji
dolaze na tu autobusnu stanicu je izuzetno upitna i ugrožena. Znači u tom smislu bih zamolio
ako može. Još se radi o autobusnoj stanici između Željezničke ulice i Domaslovečke ulice i
tamo nema pješačkog prijelaza. S obzirom na sve to zamolio bih ako se može nešto u tom
pravcu napraviti i da se to uzme u plan realizacije.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika gradonačelnika gosp. Staneca da odgovori
na postavljena pitanja.
ŽELJKO STANEC - Znamo za ovaj problem u naselju Domaslovec što se tiče
autobusne stanice koja je postavljena na samom zavoju i već smo prošli tjedan dali nalog td
Komunalac da se ta autobusna stanica izmjesti. Ovaj dio prelaska iz Željezničke ulice preko
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Domaslovečke na drugu stranu imali smo zahtjev za postavu "ležećeg policajca". Kad ćemo
ući u izgradnju i postavu "ležećeg policajca" s druge strane ćemo izgraditi taj dio nogostupa i
koristit ćemo zajedno taj "ležeći policajac" kao prelaz preko ceste odnosno kao pješačku
zebru i to je u planu izgradnje.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje "Aktualni sat" te
se prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.

AD1.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Izvješće Mandatne
komisije o mirovanju mandata vijećnika Mirana Šoića i početkom obnašanja mandata Franje
Štefanića.
Molim zamjenika predsjednice Mandatne komisije da se očituje po točki dnevnog
reda.
MARKO TANDARIĆ - Mandatna komisija na svojoj 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je usvojila sljedeće izvješće:
Utvrđuje se da je vijećnik Gradskog vijeća Grada Samobora Miran Šoić iz Samobora,
Giznik 2, iz osobnih razloga stavio mandat u mirovanje s danom 28.06.2013. godine i s tim
danom obavijestio o tome predsjednika Gradskog vijeća te da ga zamjenjuje Franjo
Štefanić,Bregana, Kostanjevec Podvrški 7, kojeg je predložila stranka SDP kao neizabranog
kandidata s kandidacijske liste HSS – SDP, s time da mu mandat počinje s danom 05. srpnja
2013. godine.
BRANIMIR ŠILJAK - Stavljam na glasovanje Izvješće Mandatne komisije.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije
I.
Utvrđuje se da je vijećnik Gradskog vijeća Grada Samobora Miran Šoić iz Samobora,
Giznik 2, iz osobnih razloga stavio mandat u mirovanje s danom 28.06.2013. godine i s tim
danom obavijestio o tome predsjednika Gradskog vijeća te da ga zamjenjuje Franjo
Štefanić,Bregana, Kostanjevec Podvrški 7, kojeg je predložila stranka SDP kao neizabranog
kandidata s kandidacijske liste HSS – SDP, s time da mu mandat počinje s danom 05. srpnja
2013. godine.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.
Pozivam vijećnika Franju Štefanića da sukladno članku 8. Poslovnika Gradskog vijeća
da svečanu prisegu koju ću ja pročitati, a gosp. Štefanić će samo reći "prisežem".
Molim Franju Štefanica da ustane.
”Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Gradskog vijeća obavljati savjesno i
odgovorno, radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada Samobora i Republike Hrvatske,
da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada
Samobora i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”

10

FRANJO ŠTEFANIĆ - "Prisežem", u znak pristanka istu vlastoručno potpisuje, a
koja je sastavni dio ovog zapisnika.
AD2.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog r eda - Prijedlog izmjena i
dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun je razmatrao i prihvatio
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u predloženom
tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i prihvati.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za
komunalnu djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u
tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Navedeni Odbor razmatrao je predmetno izvješće i isto
prihvatio u predloženom tekstu što predlaže i gradskim vijećnicima.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
poljoprivredu i šumarstvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - I ovaj Odbor razmatrajući ovo izvješće našao je za shodno
da podrži, da prihvati i da predloži Gradskom vijeću da učini isto.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednika Odbora za turizam i ugostiteljstvo da se
očituje.
DARKO KUPRES - Odbor za turizam i ugostiteljstvo prihvaća Prijedlog izmjena i
dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u predloženom tekstu, te navedeni
prijedlog upućuje Gradskom vijeću na raspravljanje i usvajanje.
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata da se očituje.
NIKOLA BURIĆ - Odbor za hrvatske branitelje podržava Prijedlog izmjena i dopuna
Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu, te predlaže Gradskom vijeću da isti razmotri i
usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Odbor za mjesnu samoupravu se nije sastao zbog nedostatka
kvoruma.
U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se pročelnik-tajnik Dragutin
Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Po ovlaštenju Odbora za statutarno-pravna pitanja koji je
održao svoju 1. sjednicu 16.07.2013. godine iznosim sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu
pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima
RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o Prijedlogu izmjena i
dopuna Proračuna provede raspravu i isti usvoji u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik
gosp. Masten.
BRANIMIR ŠILJAK - Pozivam vijećnika Tomislava Mastena da sukladno članku 8.
Poslovnika Gradskog vijeća da svečanu prisegu koju ću ja pročitati, a gosp. Masten će samo
reći "prisežem".
Molim Tomislava Mastena da ustane.
”Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Gradskog vijeća obavljati savjesno i
odgovorno, radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada Samobora i Republike Hrvatske,
da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada
Samobora i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”
TOMISLAV MASTEN - "Prisežem", u znak pristanka istu vlastoručno potpisuje, a
koja je sastavni dio ovog zapisnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
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U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Boris Makarun, Anica Vraneković, Linda
Rossini Gajšak, Tomislav Masten, Željko Radovanić, Marinko Džepina, Željko Stanec, Ivan
Horvat, Mladen Ogrinc.
BRANIMIR ŠILJAK - Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje Prijedlog
izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za", 3
glasa "protiv" i 1 glas "suzdržan" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Proračuna prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni
dio.

AD3.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun je razmatrao i prihvatio
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora
za 2013. godinu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za
komunalnu djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dano u materijalima za
sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor je razmatrao ovu točku dnevnog reda i donio
zaključak da se ista usvaja u predloženom tekstu što predlaže i gradskim vijećnicima.
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
poljoprivredu i šumarstvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ Odbor za poljoprivredu i šumarstvo razmatrajući ovu točku
dnevnog reda te donio zaključak gdje predlaže Gradskom vijeću da istu točku razmotri i
usvoji u predloženom tekstu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednika Odbora za turizam i ugostiteljstvo da se
očituje.
DARKO KUPRES - Odbor za turizam i ugostiteljstvo prihvaća Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u
predloženom tekstu, te navedeni prijedlog upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata da se očituje.
NIKOLA BURIĆ - Odbor za hrvatske branitelje podržava Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu, te
predlaže Gradskom vijeću da isti razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Odbor za mjesnu samoupravu se nije sastao zbog nedostatka
kvoruma.
U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se pročelnik-tajnik Dragutin
Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Samobora za 2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno
zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora
za 2013. godinu.
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeću

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu
u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Samobora za 2013. godinu prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD4.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun je razmatrao i prihvatio
Prijedlog izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za
komunalnu djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za
2014. i 2015. godinu u tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Navedeni Odbor je razmatrao ovu točku dnevnog reda i
donio zaključak da se ista prihvati u predloženom tekstu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
poljoprivredu i šumarstvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ Odbor za poljoprivredu i šumarstvo razmatrajući ovu točku
dnevnog reda te donio zaključak gdje predlaže Gradskom vijeću da usvoje Prijedlog izmjena i
dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednika Odbora za turizam i ugostiteljstvo da se
očituje.
DARKO KUPRES - Odbor za turizam i ugostiteljstvo prihvaća Prijedlog izmjena i
dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu u predloženom tekstu,
te navedeni prijedlog upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za
2014. i 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata da se očituje.
NIKOLA BURIĆ - Odbor za hrvatske branitelje jednoglasno podržava Prijedlog
izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu, te predlaže
Gradskom vijeću da isti razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Odbor za mjesnu samoupravu se nije sastao zbog nedostatka
kvoruma.
U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se pročelnik-tajnik Dragutin
Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015.
godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima
RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeću
PROJEKCIJU PRORAČUNA
Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Projekcije Proračuna prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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AD5.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu
samoupravu gosp. Zvonka Župančića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za
komunalnu djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu u tekstu kao što je dano u materijalima za
sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Odbor za mjesnu samoupravu nije se sastao zbog nedostatka
kvoruma.
Molim gosp. Dragutina Kušića da se u ime Odbora za financije i proračun očituje.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbor za financije i proračun na svojoj 1. sjednici održanoj
16.07.2013. jednoglasno je donio sljedeći zaključak
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu, te se predlaže Gradskom vijeću da razmotri i
usvoji navedenu točku.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno
zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Anica Vraneković i Zvonko Župančić.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeće
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD6.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2013. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu
samoupravu gosp. Zvonka Župančića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za
komunalnu djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Samoboru za 2013. godinu u tekstu kao što je dano u materijalima za
sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Odbor za mjesnu samoupravu nije se sastao zbog nedostatka
kvoruma.
Molim gosp. Dragutina Kušića da se u ime Odbora za financije i proračun očituje.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbor za financije i proračun na svojoj 1. sjednici održanoj
16.07.2013. jednoglasno je donio sljedeći zaključak
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Samoboru za 2013. godinu, te se predlaže Gradskom vijeću da razmotri i usvoji
navedenu točku.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Samoboru za 2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno
zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Samoboru za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2013. godinu u tekstu kao što je
dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjene i dopune Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD7.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i usmjeravanja prostornog razvoja Grada
Samobora za 2013. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanjem
imovinom gosp. Maria Anušića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRAIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za komunalnu
djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je
dano u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Odbor za mjesnu samoupravu nije se sastao zbog nedostatka
kvoruma.
Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je zaključak da se
prihvaća prijedlog u predloženom tekstu.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2013. godinu pripremljen je, i
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postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH, Statutu i
Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i usmjeravanja
prostornog razvoja Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za
2013. godinu u tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Plana prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD8.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Programa gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora za 2013.
godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanjem
imovinom gosp. Maria Anušića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRAIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za komunalnu
djelatnost očituje.

MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja stambenim i
poslovnim fondom Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dano u
materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja stambenim i poslovnim
fondom Grada Samobora za 2013. godinu u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom
vijeću da provede raspravu i istu usvoji.
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BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja stambenim i poslovnim fondom
Grada Samobora za 2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden
sukladno zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada
Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada
Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao
što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje pauzu od pola sata.
Nastavlja se s radom sjednice.

AD9.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedenog glasovanja Odbor je jednoglasno donio
sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Samobora za 2013. godinu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Samobora za 2013. godinu, te se predlaže Gradskom vijeću da provede
raspravu i usvoji točku kao u materijalima.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada
Samobora za 2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno
zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora
za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je
dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD10.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedenog glasovanja Odbor je jednoglasno donio
sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada
Samobora za 2013. godinu.
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2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada
Samobora za 2013. godinu u predloženom tekstu.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za
2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim
propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Linda Rossini Gajšak, Marijan Kižlin, Mario
Anušić, Anica Vraneković.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
školstvu Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za", 3
glasa "protiv" i 1 glas "suzdržan" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD11.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada
Samobora za 2013. godinu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada
Samobora za 2013. godinu u predloženom tekstu i predlaže se Gradskom vijeću da provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za
2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim
propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Imam pitanje za gosp. Kižlina da mi malo pojasni
dosadašnji Program Dječji svijet nedjeljom u 5. Naime kada smo raspravljali i imali pred
sobom Nacrt prijedloga Proračun na str. 9 pisaolo je - "Rashodi za posebne programe se
smanjuju, jer se otkazuju gostujuće predstave i kazališne predstave za djecu Dječji svijet
nedjeljom u 5." U materijalu Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u točki 3.
tablici 3. ima naznačen taj program Dječji svijet nedjeljom u 5, s izvorima prihoda Grad
Samobor i ostali izvori. Zanima me u kojoj se mjeri ovaj program umanjuje ili da li se on
skroz ukida? Kakva promjena očekuje korisnike ovog programa?
MARIJAN KIŽLIN - Sada trenutno nemam informaciju u svezi istog ali već sutra
možemo dati odgovor.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu
i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada
Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za", 3
glasa "protiv" i 1 glas "suzdržan" donijelo je sljedeće
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi prilaže se ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio.

AD12.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2013.
godinu.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Samobora za 2013. godinu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Samobora za 2013. godinu u predloženom tekstu i isti se predlaže Gradskom vijeću na
donošenje.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Samobora za 2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno
zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
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U RASPRAVI JE SUDJELOVAO Ivan Vlainić.
BRNIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za", 4
glasa "protiv" i 1 glas "suzdržan" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD13.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za
2013. godinu.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata da se očituje.
NIKOLA BURIĆ - Nakon provedene rasprave i glasovanja uz 3 glasa "za" i 1 glas
"suzdržan" Odbor za hrvatske branitelje podržava Prijedlog izmjena i dopuna Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu, te predlaže da
Gradsko vijeće provede raspravu i isti prijedlog usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom
vijeću da o istom provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Grada Samobora za 2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden
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sukladno zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada
Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Linda Rossini Gajšak, Marijan Kižlin, Sanja
Horvat Iveković, Marinko Džepina.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za", 4
glasa "protiv" i 1 glas "suzdržan" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao
što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu prilaže
se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD14.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada
Samobora za 2013. godinu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
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Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada
Samobora za 2013. godinu u predloženom tekstu te se predlaže Gradskom vijeću da isto
razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za
2013. godinu pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim
propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Boris Makarun, Željko Stanec, Marinko
Džepina.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu
Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 4
glasa "protiv" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD15.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području
Grada Samobora u 2013. godini.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor je razmatrao ovu točku dnevnog reda i donio
sljedeći zaključak:
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Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog
gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013. godini u predloženom
tekstu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
poljoprivredu i šumarstvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor je razmatrao ovu točku dnevnog reda i donio
sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog
gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013. godini u predloženom
tekstu, te predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Darka Kupresa da se u ime Odbora za turizam i
ugostiteljstvo očituje.
DARKO KUPRES - Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja
razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013. godini u
predloženom tekstu, te se navedeni prijedlog upućuje Gradskom vijeću na raspravu i
usvajanje.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog
gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013. godini te se predlaže
Gradskom vijeću da o istom provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i
poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013. godini pripremljen je, i postupak
utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku
Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na
području Grada Samobora u 2013. godini.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za", 2
glasa "protiv" i 1 glas "suzdržan" donijelo je sljedeće
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013.
godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD16.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora.
Molim pročelnika-tajnika Gradske službe Grada Samobora gosp. Dragutina Kušića da
u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine donio jednoglasno sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada
Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu odluke provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada
Samobora u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da o istom provede raspravu
i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora
pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH,
Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za" i 2
glasa "protiv" donijelo je sljedeću
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ODLUKU
o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravih tijela prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio.

AD17.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanjem
imovinom gosp. Maria Anušića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za
komunalnu djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu u tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da provede raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH,
Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 13 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeću
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ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu prilaže se
ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD18.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlinada u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u
2013. godini.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2013.
godini u predloženom tekstu te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini
pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH,
Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini u tekstu kao što je
dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

AD19.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini u
predloženom tekstu te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
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1. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini pripremljen
je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH, Statutu i
Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno donosi
sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PLANA
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Grada Samobora u 2013. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD20.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
Grada Samobora u 2013. godini.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada
Samobora u 2013. godini u predloženom tekstu te se predlaže Gradskom vijeću da isto
razmotri i usvoji.
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BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2013.
godini pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima
RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2013. godini u tekstu kao što je dan u materijalima
za sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD21.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Samobora.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti i brigu
za mladež da se očituje.
ZVJEZDANA SEČEN - Nakon provedene rasprave i glasovanja Odbor je
jednoglasno donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada
Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
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ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada
Samobora u predloženom tekstu te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Samobora
pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH,
Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno donosi
sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PLANA
mreže dječjih vrtića na području Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
Tekst Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića prilaže se ovom zapisniku i njegov
je sastavni dio.

AD22.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o prodaji nekretnine kčbr. 1905 k.o. Samobor putem javnog natječaja.
Molim pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanjem
imovinom gosp. Maria Anušićada u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daj uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRAIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za komunalnu
djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine kčbr. 1905 k.o. Samobor putem
javnog natječaja u tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine kčbr. 1905 k.o. Samobor putem
javnog natječaja, te se predlaže Gradskom vijeću da provede raspravu i isto usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI JE SUDJELOVAO Boris Makarun.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu
i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine kčbr. 1905 k.o. Samobor
putem javnog natječaja.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 2
glasa "protiv" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
Raspisuje se javni natječaj za prodaju kč.br. 1905, zk.ul. 6411, k.o.o. Samobor, u
površini od 685 m2, sukladno članku 3., stavku 3. i članku 7. Odluke o raspolaganju
nekretninama i pokretninama (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/10. i 3/11.).
Natječaj će se objaviti u lokalnom tisku i na službenoj web stranici Grada Samobora www.samobor.hr. Početna cijena je 1.700,00 kn /m2, što ukupno iznosi 1.164.500,00 kuna, a
uplaćuje se jednokratno. Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% utvrđene
početne ukupne cijene po natječaju.

AD23.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće td Komunalac d.o.o. Samobor za razdoblje od 01.01. - 31-12.2012.g.
Molim pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu
samoupravu gosp. Zvonka Župančića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRAIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za komunalnu
djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Financijsko izvješće td Komunalac d.o.o. Samobor za razdoblje od 01.01.
- 31-12.2012.g. u tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
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ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Financijsko izvješće td Komunalac d.o.o. Samobor za razdoblje od 01.01.
- 31-12.2012.g. u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da provede raspravu i
isto usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
BORIS MAKARUN - Dao kratki osvrt na točku dnevnog reda i zamolio da mu se da
odgovor na postavljeno pitanje.
Koji su to dobavljači kojima Komunalac duguje taj veliki iznos?
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Za detaljan prikaz ovog izvješća zatražit ću dodatno
pismeno tumačenje od strane td Komunalac, odnosno direktora koji je sastavljao izvješće.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Financijsko izvješće td Komunalac d.o.o. Samobor za
razdoblje od 01.01. - 31-12.2012.g.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 2
glasa "protiv" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Financijski izvještaj trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor za
razdoblje 01.01. - 31.12.2012. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Financijskog izvještaja prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD24.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu dnevnog reda - Godišnje
izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2012. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo
razmatrao je ovo izvješće i nakon provedene rasprave donio sljedeći zaključak:
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2012.
godinu u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
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Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2012.
godinu u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da o istom provede raspravu i
usvoji ga.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI JE SUDJELOVAO Marinko Džepina.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu
i dajem na glasovanje Godišnje izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za
2012. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2012. godinu u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izvještaja o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD25.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Godišnje
izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2012. godinu.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo
razmatrao je ovo izvješće i nakon provedene rasprave donio sljedeći zaključak:
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za
2012. godinu u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za
2012. godinu u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da o istom provede
raspravu i usvoji ga.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Godišnje izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2012. godinu.
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2012.
godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izvještaja o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD26.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetšestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o pokretanju postupka javne nabave kamionske čistilice po modelu leasinga.
Molim pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu
samoupravu gosp. Zvonka Župančića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRAIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Maria Anušića da se u ime Odbora za komunalnu
djelatnost očituje.
MARIO ANUŠIĆ - Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno donosi sljedeći
zaključak:
1. Prihvaća se Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabave kamionske
čistilice po modelu leasinga u tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede
raspravu i istu usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
financije i proračun očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabave kamionske
čistilice po modelu leasinga u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da provede
raspravu i isto usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Linda Rossini Gajšek, Željko Stanec.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabave
kamionske čistilice po modelu leasinga.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
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ZAKLJUČAK
I.
Odobrava se pokretanje postupka javne nabave novog specijalnog komunalnog vozila
- čistilice, potrebne za redovno održavanje i izvanredno čišćenje grada Samobora od sipine
nakon rada zimske službe.
II.
Procijenjena vrijednost nabave čistilice na način financijskog leasinga s rokom otplate 7
godina je 2.300.000,00 kuna.
III.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je financijsku pomoć u
iznosu od 346.500,00 kn s PDV-om, dok će preostala sredstva osigurati Grad Samobor. Točan
iznos potrebnih sredstava znat će se nakon pokretanja postupka javne nabave i odabira
najpovoljnijeg dobavljača, nakon čega će Grad Samobor s Fondom sklopiti Ugovor o
povlačenju sredstava iz Fonda.
IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD27.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadeset sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog
odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Samobora.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo
razmatrao je ovo izvješće i nakon provedene rasprave donio sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Samobora u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o prijedlogu provede raspravu i isti
usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
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DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Samobora
pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH,
Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA
CIVILNE ZAŠTITE GRADA SAMOBORA
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Samobora,
imenuje se Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Samobora (u daljnjem tekstu:
Zapovjedništvo) te se određuje način mobiliziranja Zapovjedništva.
Članak 2.
Zapovjedništvo zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Samobora.
U Zapovjedništvo se imenuju:
redni
broj

ime i prezime

funkcija

1.

Hrvoje Frankić

zapovjednik

2.

Jurica Domin

načelnik

3.

Vladimir Novak

operativac

4.

Ivica Cvetković

operativac

5.

Vatroslav Markušić

operativac

zamjenik predsjednika
Stožera zaštite i spašavanja
Grada Samobora
predsjednik Vatrogasne
zajednice Grada Samobor
Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica
Samobor
Dom zdravlja Zagrebačke
županije, Ispostava
Samobor
Veterinarska stanica
Samobor d.o.o.

Članak 3.
Zapovjedništvo se mobilizira i poziva sukladno Planu civilne zaštite, na prijedlog
zapovjednika i po nalogu gradonačelnika.
Pozivanje se odvija putem Županijskog centra 112.
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Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 5/09. i
3/12.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada
Samobora.

AD28.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetosmu točku dnevnog reda - Prijedlog
odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Samobora.
Molim pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, gosp. Željka
Radovanića da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da se u ime Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo
razmatrao je ovo izvješće i nakon provedene rasprave donio sljedeći zaključak:
Prihvaća se Prijedlog odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Samobora u predloženom tekstu, te se predlaže Gradskom vijeću da isto razmotri i usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o prijedlogu provede raspravu i isti
usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - U ime Odbora za statutarno-pravna pitanja očitovat će se
pročelnik-tajnik Dragutin Kušić.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Odbora za statutarno-pravna pitanja na svojoj 1. sjednici
održanoj 16.07.2013. godine daje sljedeće mišljenje:
1. Prijedlog odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Samobora
pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH,
Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o istom prijedlogu provede raspravu
i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Samobora.
Nakon provedene rasprava Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je donijelo
sljedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA
SAMOBORA
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja Grada Samobora (dalje u tekstu:
Stožer), utvrđuju se njegove zadaće u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim
nesrećama te se imenuju članova Stožera.
Članak 2.
Stožer se osniva u cilju aktiviranja i provođenja mjera i postupaka iz Plana zaštite i
spašavanja a zbog sprečavanja nastanka, ublažavanja te otklanjanja posljedica katastrofe i
velikih nesreća.
Članak 3.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik Grada Samobora.
Članak 4.
Načelnik Stožera je zamjenik gradonačelnika Grada Samobora, a članovi Stožera su
imenovani od strane Gradskog vijeća Grada Samobora, od kojih se dio članova imenuje po
dužnosti i to: rukovodeći službenici službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom
djelatnošću, rukovodeći službenici područnih ureda Uprave, policijske uprave te zdravstvenih
ustanova.
Osim naprijed navedenih, gradonačelniku je ostavljena mogućnost da predloži ostale
članove Stožera.
Članak 5.
Imenuju se članovi Stožera zaštite i spašavanja u sljedećem sastavu:
redni
broj

ime i prezime

funkcija

1.

Željko Stanec

predsjednik

2.

Hrvoje Frankić

zamjenik
predsjednika

3.

Mario Vregar

član

4.

Renato Kos

član

5.

Slavko Lovasić

član

6.

Mladen Žitković

član

zamjenik
gradonačelnika
zapovjednik
Zapovjedništva Civilne zaštite
predstavnik Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Državne
uprave za zaštitu i spašavanje
načelnik Policijske postaje
Samobor
ravnatelj Zavoda za hitnu
medicinu Zagrebačke županije
zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Grada Samobora
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7.

Željko Žarko

član

predsjednik Gradskog vijeća

8.

Antun Oklopčić

član

9.

Željko Miklež

član

direktor trgovačkog društva
Energometan d.o.o.
HEP d.o.o. DP Elektra Zagreb,
pogon Samobor

10.

Predstavnik
Komunalca d.o.o.

član

Komunalac d.o.o.

11.

Krešimir Gjurkin

član

12.

Silvije Matijaščić

član

13.

Tomislav Skendrović

član

14.

Zvonko Župančić

član

15.

Željko Radovanić

član

16.

Barbara Kos

član

17.

Vatroslav Jakobović

član

Hrvatske šume,
Šumarija Samobor
Zagrebački holding, Podružnica
Vodopskrba i odvodnja, Ispostava
Samobor
direktor Veterinarske stanice
Samobor d.o.o.
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti, promet i mjesnu
samoupravu
pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i financije
ravnatelj Gradskog društva Crveni
križ Samobor
Hrvatska gorska služba
spašavanja, Stanica Samobor

Članak 6.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje dužan je
Stožeru pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran, sukladno
mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće.
Administrativno tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i
financije.
Članove Stožera poziva i aktivira gradonačelnik Grada Samobora.
Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na
način utvrđen Planom zaštite i spašavanja.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 5/09 i
6/11).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada
Samobora.

AD29.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdevetu točku dnevnog reda - Prelazimo
na dvadesetdevetu točku dnevnog reda - Izbor i imenovanja.
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A).

Prijedlog zaključka za izbor člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Molim gop. Dragutin Kušića, pročelnika tajnika da da uvodno obrazloženje.

DRAGUTIN KUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. U Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja
mandata ovog saziva, predlaže se:
- Robert Škiljan iz Samobora, Svetonedeljska 4 za člana
- Linda Rossini Gajšak iz Samobora, Perkovčeva 47/1 za članicu
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka za izbor člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vijeća Grada Samobora, za
mandatno razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Željko Žarko, Prešernova 3, Samobor - predsjednik
Branimir Šiljak, Rakov Potok, Balaška 1, Rakov Potok - član
Vinko Jaklenec, Molvice, Molvička cesta 91, Samobor - član
Vid Vrbančić, Klokočevec 92, Bregana - član
Denis Mišić, Dubrava Samoborska 9, Samobor- član
Robert Škiljan, Samobor, Svetonedeljska 4 - član
Linda Rossini Gajšak, Samobor, Perkovčeva 47/1 - članica

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

B)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku b) - Prijedlog zaključka za izbor člana
Odbora za imenovanje ulica i trgova.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
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ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za imenovanje ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja
mandata ovog saziva, predlaže se:
- Marija Đapić iz Domaslovca, Krmica III 3 za članicu
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog Zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Ivan Vlainić, Boris Makarun, Dragutin Kušić.
S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na
glasovanje Prijedlog zaključka za izbor člana Odbora za imenovanje ulica i trgova.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 1
glasom "protiv" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za imenovanje ulica i trgova
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za imenovanje ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Samobora, za mandatno
razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Branimir Šiljak, Rakov Potok, Balaška 1, Rakov Potok - predsjednik
Helena Marijanović, Preradovićeva 23, Samobor - članica
Josip Lepen, Ljudevita Posavskog 35, Bregana - član
Branimir Prosoli, Rude 302, Samobor - član
Marija Đapić, Domaslovec, Krmica III 3, Samobor - članicu

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

C).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku c) - Prijedlog zaključka za izbor
Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada
Samobora.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. Podržava se Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za provođenje natječaja
za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Samobora u tekstu kao što je
dan za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu zaključka provede raspravu i isti
usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka za izbor Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i
pokretnina u vlasništvu Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja
za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Samobora
I.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u
vlasništvu Grada Samobora čija pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 (jedan milijun)
kuna, odnosno 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina.
II.
Povjerenstvo ima tri člana i tri zamjenika člana.
III.
U Povjerenstvo se imenuju:
- Sanja Horvat Iveković, dipl. iur., - za predsjednicu
- Hrvoje Frankić, dipl. oec., - za zamjenika predsjednika
- Branimir Šiljak, - za člana
- Valentina Horvat, dipl. iur., - za zamjenicu člana
- Dragutin Kušić, dipl. iur., - za člana
- Katica Tandarić, dipl. iur., - za zamjenicu člana
IV.
Zadaća je Povjerenstva razmatranje prispjelih ponuda i predlaganje tijelu nadležnom
za raspolaganje najpovoljnijeg ponuditelja.
V.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o osnivanju
povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada
Samobora čija pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, odnosno 0,5
% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, KLASA: 021-05-09-01/4, URBROJ: 238-1110/4-09-52 od 15. 07. 2009.
VI.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

D).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku d) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za izbor i imenovanja.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.

ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
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1. U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja
mandata ovog saziva, predlaže se:
- Franjo Oslaković iz Samobora, Perkovčeva 17 za člana
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Samobora, za mandatno
razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1. Stjepan Kozlina, Drežnička cesta 53, Drežnik Podokićki, predsjednik
2. Ivan Horvat, Bregana, Grdanjci 67/a, član
3. Maja Gračanin, Bregana, Đ. Basaričeka 9/2, članica
4. Andrija Noršić, Samobor, M. Langa 7a, član
5. Franjo Oslaković, Samobor, Perkovčeva 17, član
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

E).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku e) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za statutarno-pravna pitanja.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja
mandata ovog saziva, predlaže se:
- Vjeran Štublin iz Samobora, Gundulićeva 29 za člana
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
(PROČIŠĆENI TEKST)
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I.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Samobora, za mandatno
razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Krešo Sokolović, Ivana Mažuranića 76, Samobor - predsjednik
Tomislav Šapić, Vladimira Nazora 1, Bregana - član
Žarko Adamek, S. Oreškovića 2, Samobor - član
Sandra Šelja, Ljudevita Gaja 6, Bregana - članica
Vjeran Štublin, Gundulićeva 29, Samobor - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

F).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku f) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za mjesnu samoupravu.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.

ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja
mandata ovog saziva, predlaže se:
- Davor Grgurić iz Rakovog Potoka, Samoborska cesta 18 za člana
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Samobora, za mandatno
razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Stjepan Šančić, V. Rakovica, Ulica Črešni 34, Samobor - predsjednik
Neven Jednar, Bobovica 30, Samobor - član
Ivan Ferček, Pavučnjak, Ul. Presvetog Trojstva 35, Jastrebarsko - član
Petar Raić, Okićka 9a, Samobor - član
Davor Grgurić, Rakov Potok, Samoborska cesta 18, Rakov Potok - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.
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G.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku g) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za komunalne djelatnosti.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja
mandata ovog saziva, predlaže se:
- Marko Prahović iz Samobora, Mokrićka 6A za člana
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog Zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za komunalne djelatnosti
(PROČIŠĆENI TEKKST)
I.
U Odbor za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Samobora, za mandatno
razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Damir Novosel, Ulica kralja Zvonimira 15, Samobor - predsjednik
Dragutin Kuhtić, Braslovje 82, Samobor - član
Damir Grgat, Trkeši 13, Bregana - član
Franjo Štefanić, Kostanjevec Podvrški 7, Bregana - član
Marko Prahović, Mokrička 6A, Samobor - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

H).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku h) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za društvene djelatnosti i brigu za mladež.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.

ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež Gradskog vijeća Grada
Samobora, do kraja mandata ovog saziva, predlaže se:
- Boris Makarun iz Galgova, bana J. Jelačića 13 za člana
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2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog Zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za društvene djelatnosti i brigu za mladež.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za društvene djelatnosti i brigu za mladež
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež Gradskog vijeća Grada Samobora,
za mandatno razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Zvjezdana Sečen, Ise Velikanovića 7, Samobor - predsjednica
Sven Pffeifer, Pod brezom 22, Samobor - član
Ozana Lehpamer, Manja Vas 33, Samobor - članica
Ivica Bašić, Praunspergerova 12a, Samobor - član
Boris Makarun, Galgovo, Bana J. Jelačića 13, Sv. Martin pod Okićem - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

I).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku i) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Samobora,
do kraja mandata ovog saziva, predlaže se:
- Tomislav Masten iz Samobora, II Cvjetno naselje 11, za člana
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog Zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
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U Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Samobora, za
mandatno razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Marijan Lukšić, Maje Strozzi 25, Samobor - predsjednik
Miroslav Kovačević, Bratelji 5, Krašić - član
Damir Burcar, Tina Ujevića 16, Samobor - član
Zdenko Fabić, Đure Basaričeka 10, Bregana - član
Tomislav Masten, II. Cvjetno naselje 11, Samobor - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

J).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku j) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za predstavke i pritužbe.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za predstavke i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Samobora, do
kraja mandata ovog saziva, predlaže se:
- Mirko Marinković iz Samobora, Voćarska 2 za člana
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog Zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za predstavke i pritužbe građana
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za predstavke i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Samobora, za
mandatno razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Božidar Jednar, Bobovica 30, Samobor - predsjednik
Ljiljana Severović, Stojdraga 33, Bregana - članica
Petar Raić, Okićka 9a, Samobor - član
Luka Tomovski, Odv. Vjekoslava Klaića 3, Samobor - član
Mirko Marinković, Voćarska 2, Samobor - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.
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K).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku k) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada
Samobora, do kraja mandata ovog saziva, predlaže se:
- Petar Krešimir Bušljeta iz Podvrha, Obrtnička 38 za člana
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog Zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Samobora,
za mandatno razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Irena Kapor, Donja Dubrava 23, Samobor - predsjednica
Romina Galović, Vrhovčak 61, Samobor - članica
Stjepan Delimar, V. Ruždjaka 4, Samobor - član
Šimun Pervan, Ulica kralja Tvrtka 3, Samobor - član
Petar Krešimir Bušljeta, Podvrh, Obrtnička 38, Bregana - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

L).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku l) - Prijedlog zaključka o izboru člana
Odbora za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno je donio sljedeći
zaključak:
1. U Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih
četvrti Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja mandata ovog saziva, predlaže
se:
- Ivica Bišćan iz Slanog Dola, Slani Dol 1/R za člana

54

2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz toč. 1 ovog Zaključka provede
raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih
odbora i gradskih četvrti.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o izboru Odbora za korekciju i usklađenje granica naselja,
mjesnih odbora i gradskih četvrti
(PROČIŠĆENI TEKST)
I.
U Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti
Gradskog vijeća Grada Samobora, za mandatno razdoblje Gradskog vijeća, izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Vrančić, Medsave 30, Samobor - predsjednik
Radovan Naglić, Cerje Samoborsko 11, Samobor - član
Mirjana Grubiša, Galgovo, Mirka Bogovića 6a, Sv.Martin p/Okićem - članica
Darko Imprić, Rakov Potok, Karlovačka cesta 160, Rakov Potok - član
Ivica Biščan, Slani Dol 1/R, Samobor - član

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD30.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Prijedlog za
razrješenje ravnatelja ustanova Grada Samobora.
Molim zamjenika pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Marijana
Kižlina da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
A)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku a) - Prijedlog zaključka o razrješenju
ravnatelja Gradske knjižnice
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog UV Gradske knjižnice Samobor iz Samobora,
Krležina 9, za razrješenje ravnateljice Mirjane Dimnjaković iz Samobora,
Ivana Zajca 1.
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu provede raspravu i isti usvoji.
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BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI - Linda Rossini Gajšak, Boris Makaun, Anica
Vraneković, Marijan Kižlin, Sanja Horvat Iveković, Marinko Džepina, Dragutin Kušić.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice
Samobor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 3
glasa "protiv" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice
I.
Mirjana Dimnjaković iz Samobora, Ivana Zajca 1, na vlastiti zahtjev razrješuje se
dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Samobor, Samobor, Krležina 9, s danom 19. srpanja
2013. godine.
II.
Traži se od Upravnog vijeća Gradske knjižnice Samobor imenovanje vršitelja dužnosti
ravnatelja te provođenje postupka izbora ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja
vršitelja dužnosti ravnatelja.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

B).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku b) - Prijedlog zaključka o razrješenju
ravnatelja Samoborskog muzeja
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog za razrješenje ravnatelja Miroslava Milonjića iz Rakov Potoka,
Svetonedjeljska 51, Žitarka.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada da o Prijedlogu provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o razrješenju ravnatelja Samoborskog muzeja.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o razrješenju ravnatelja Samoborskog muzeja
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I.
Miroslav Milonjić iz Rakovog Potoka, Svetonedeljska 51, Žitarka, na vlastiti zahtjev
razrješuje se dužnosti ravnatelja Samoborskog muzeja, Samobor, Livadićeva 7, s danom 19.
srpanja 2013. godine.
II.
Traži se od Upravnog vijeća Samoborskog muzeja imenovanje vršitelja dužnosti
ravnatelja te provođenje postupka izbora ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja
vršitelja dužnosti ravnatelja.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

C).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku c) - Prijedlog zaključka o razrješenju
ravnatelja Sportski objekti Samobor
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog za razrješenje ravnatelja Ustanove za upravljanje Sportskim
objektima, Sportski objekti Samobora, gosp. Vladimira Čerkeza iz Samobora,
Mirnovečka 33, Mala Rakovica.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada da o Prijedlogu provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o razrješenju ravnatelja Sportski objekti Samobor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o razrješenju ravnatelja Ustanova za upravljanje
sportskim objektima
I.
Vladimir Čerkez, prof. fizičke kulture, iz Samobora, Mala Rakovica, Mirnovečka 33,
na vlastiti zahtjev razrješuje se dužnosti ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim
objektima Sportski objekti Samobor iz Samobora, A. Hebranga 26a, s danom 19. srpanja
2013. godine
II.
Traži se od Upravnog vijeća Ustanove imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja te
provođenje postupka izbora ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
ravnatelja.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.
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D).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku d) - Prijedlog zaključka o razrješenju
ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića Grigor Vitez iz
Samobora, Perkovčeva 88/1 gđe Nade Kuhar.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada da o Prijedlogu provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o razrješenju ravnateljice DV Grigor Vitez
I.
Nada Kuhar iz Samobora, Vukovarska 10, na vlastiti zahtjev razrješuje se dužnosti
ravnateljice Dječjeg vrtića Grigor Vitez, Samobor, Perkovčeva 88/1, s danom 19. srpanja
2013. godine.
II.
Traži se od Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigor Vitez imenovanje vršitelja dužnosti
ravnatelja te provođenje postupka izbora ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja
vršitelja dužnosti ravnatelja.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

E).

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na točku e) - Prijedlog zaključka o razrješenju
ravnatelja Dječjeg vrtića Izvor.
Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Podržava se Prijedlog za razrješenje ravnatelja ustanova Grada Samobora
pod točkom 30. a. do e., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu s
time da se kod prijedloga za razrješenje ravnateljice DV Izvor, gđe Ljerke
Cigule, Samobor predlaže izmjena na način da se razrješenje provede s
danom 31. prosinca 2013. godine a da Upravno vijeće provede postupak
natječaja u zakonskim rokovima.
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
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ZVJEZDANA SEČEN - Samo bih predložila ispravak prijedloga zaključka i to na
način da umjesto "31. prosinca 2013." treba pisati "01.01.2014." s obzirom da gospođa ide u
mirovinu.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića
Izvor s ovom iznesenom zamjenom da će to biti 01.01.2014. godine.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o razrješenju ravnateljice DV Grigor Izvor
I.
Ljerka Cigula iz Zagreba, M. Gandhia 1, na vlastiti zahtjev razrješuje se dužnosti
ravnateljice Dječjeg vrtića Izvor, Samobor, Preradovićeva 16, s danom 01. siječnja 2014.
godine.
II.
Traži se od Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Izvor da provede postupak natječaja u
zakonskom roku o imenovanju ravnatelja.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD31.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetprvu točku dnevnog reda - Informacija o
odluci gradonačelnika za razrješenje i imenovanje Skupštine td Komunalac d.o.o. Samobor.
Molim pročelnika-tajnika Gradske službe Grada Samobora gosp. Dragutina Kušića da
u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Prihvaća se Informacija o odluci gradonačelnika za razrješenje i
imenovanje Skupštine td Komunalac d.o.o. Samobor, u tekstu kao što je
dana u materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o Informaciji provede raspravu i istu
usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Informacija o odluci gradonačelnika za razrješenje i imenovanje Skupštine td Komunalac
d.o.o. Samobor.
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Informacija o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Samobora u
Skupštinu td Komunalac d.o.o., Samobor.
Tekst Informacije prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD32.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetdrugu točku dnevnog reda - Informacija
o odluci gradonačelnika o razrješenju i imenovanju upravnih vijeća ustanova Grada
Samobora.
Molim pročelnika-tajnika Gradske službe Grada Samobora gosp. Dragutina Kušića da
u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
da se očituje.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici održanoj
15.07.2013. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Prihvaća se Informacija o odluci gradonačelnika o razrješenju i imenovanju
upravnih vijeća ustanova Grada Samobora, u tekstu kao što je dana u
materijalima za sjednicu.
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o Informaciji provede raspravu i istu
usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Informacija o odluci gradonačelnika o razrješenju i imenovanju upravnih vijeća ustanova
Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Informacija o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća ustanova
čiji je osnivač Grad Samobor.
Tekst Informacije prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
AD33.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesettreću točku dnevnog reda - Ostale
informacije.
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Da li se netko javlja za riječ?
MARKO TANDARIĆ - Ovo nije informacija nego više prijedlog dobre namjere.
Ukoliko bi gradske službe mogle razmisliti da materijale za sljedeće sjednice ne dobivamo
ovako u papirnatom obliku, jer me srce zaboli kada vidim koliko je papira potrošeno, nego
da se razmisli možda o nabavi nekih tableta računala koja u današnje vrijeme stvarno nisu
preskupa pa da se to sve distribuira na neki normalan primjeren informacijski način, jer ove
količine papira koje mi dobivamo doma za mene su zastrašujuće. Vjerujem da bi se tableti
višestruko isplatiti zbog cijene kopiranje, tinte i takvih sličnih stvari. Evo, samo prijedlog na
razmatranje u koliko gradske službe mogu vidjeti da se to tako nekako može srediti.
BRANIMIR ŠILJAK - Time bi spasili nekoliko šuma, pa i ja predlažem da se to
razmotri.
DRAGUTIN KUŠIĆ - Na ovo će vam odgovor dati Ana Vlah koja razrađuje tu ideju,
a mogli ste ju već i vidjeti na našoj WEB stranici.
Sada bih htio dati samo dvije informacije. Jedna, da je u Samoborskom glasniku od
11.07.2013. g. raspisan natječaj za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora ove godine i
natječaj je otvoren do 20.08.2013. godine. Svi vijećnici i svi građani, ali vi kao vijećnici imate
posebnu odgovornost, imate pravo predlagati a u natječaju su vam uvjeti i sve je rečeno. Osim
toga što je navedeni natječaj objavljen u Samoborskom glasniku isti je objavljen i na WEB
stranici Grada Samobora, dostavljen je svim MO, svim ustanovama, tako da je dostupan
svima pa vas molim za aktivnost.
Druga informacija da Samoborski glasnik izlazi 26.07.2013. godine i da je moguće da
upravna vijeća provedu ovaj postupak i objave natječaje, to kažem jer je bilo pitanje da se
neće moći to provesti. Tako da sada imamo i tu informaciju.
ANA VLAH - Nadam se da su vijećnici primijetili, i da redovito pratite našu službenu
stranicu, da smo napokon počeli s objavom materijala za Vijeće na službenoj stranici. To smo
dugo pripremali, a time smo zapravo napravili još jedan iskorak dalje k transparentnosti
potpunoj. Naime, kao što vjerojatno znate, a time se volimo dičiti, prije dvije godine smo bili
drugi najtransparentniji grad u Hrvatskoj, a ispred nas je bio jedino Grad Rijeka po tome što
ima materijale za gradsko vijeće na WEB-u, a između ostalog imaju laim streaming sjednice,
mislim da smo mi još neko vrijeme od toga dalje, ali barem se možemo približiti da
objavljujemo materijale. Nadam se da ste to vidjeli, to mogu vidjeti i naši građani, a na taj
način će i ove sjednice biti kvalitetnije jer će naravno materijal biti dostupan većem broju
ljudi.
Što se tiče inicijative Marka Tandarića, odnosno prijedloga, moram spomenuti da je
već isto u razmatranju. Naime, prilikom osnivanja MO Drežnik Podokićki ta ideja je bila na
konstituirajućoj sjednici, vjerovali ili ne, od vijećnika Stjepana Kozline koji je to predložio a
što smo mi prihvatili s velikim oduševljenjem. Malo smo oko toga raspravljali s
informatičarima i zaključili smo da se tableti mogu dobiti po cca 700,00 kn pa nadalje. Nakon
izračuna koliko nas koštaju troškovi amortizacije našeg fotokopirnog aparata, papir, benzin i
sve ostalo zaključili smo da bi nam se čak kroz tri ili četiri sjednice gradskog vijeća to
isplatilo. Nadamo se da ćemo tijekom 2014. godine to ostvariti, a ako će slučajno biti
vijećnika koji se neće s time snalaziti, kao što je to bilo u Hrvatskom saboru, i dalje ćemo biti
spremni dostavljati vam materijale. Naravno da bi nam bilo puno lakše dostavljati materijale
na pet ili šest adresa nego na pedeset ili šezdeset adresa kada uključimo i odbore.
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DRAGUTIN KUŠIĆ - Samo bih htio reći da ova ideja živi u praksi i da to ima Grad
Ivanec, mislim, oko godinu dana tako su iznijeli na razmjeni dobre prakse u Udruzi gradova.
Oni imaju 11 vijećnika i svi imaju tablete osim njihovog diplomiranog pravnika koji traži da
mu se materijali dostavljaju.
BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ?
S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je
iscrpljen, zaključujem 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.

Dovršeno u 18.50 sati.

ZAPISNIČAR

PROČELNIK-TAJNIK

POTPREDSJEDNIK

Nada Gorišek

Dragutin Kušić, dipl.iur.

Branimir Šiljak
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