REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 238-11-04/03-16-2
Samobor, 01.04.2016.

ZAPISNIK
sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u srijedu, 31.
ožujka 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora,
Trg kralja Tomislava 5, Samobor.
Započeto u 14.00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Damir Gorišek, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec,
Vinko Kovačić, Stjepan Kozlina, Boris Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Zvjezdana
Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo Štefanić, Vjeran Štublin, Marko Tandarić,
te su naknadno stigli: Tomislav Pađan, Željko Bošković, Maja Gračanin
IZOČNI VIJEĆNICI: Miljenko Bišćan, Petar Krešimir Bušljeta, Marinko Džepina opravdao, Irena Kapor - opravdala, Linda Rossini Gajšak - opravdala, Ivan Vlainić, Anica
Vraneković
PROČELNICA: Ana Vlah
OSTALI NAZOČNI:
-

Željko Stanec - zamjenik gradonačelnika Grada Samobora
Zvonko Župančić, Mario Anušić, Željko Radovanić, Valentina Horvat, Hrvoje Frankić,
Juro Horvat, Mladen Ogrinc - pročelnici upravnih tijela Grada Samobora
Josip Petrić - viši referent za informatičke poslove u Uredu gradonačelnika

Predstavnici medija.
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek
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BRANIMIR ŠILJAK - Sve vas lijepo pozdravljam, možda to nije uobičajeno, ali
danas ste čuli za ovu sramotnu presudu Šešelju, mi svi to možemo oprostiti, ali zaboraviti ne
smijemo, pa bih vas molio da minutom šutnje odamo počast svima koji su poginuli za našu
Domovinu.
Neka im je vječna hvala i slava.
Pozvani ste na 28. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao kao predsjednik
Gradskog vijeća na današnji dan u 14.00 sati, te prije otvaranja sjednice molim gđu Anu Vlah,
pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika.
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 28. sjednici prozivkom
vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici
nazočno 15 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 27. sjednice
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 17.03.2016. godine.
Da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 27. sjednice?
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Verificira se Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 17.
ožujka 2016. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
BRANIMIR ŠILJAK - Uz poziv za današnju sjednicu primili ste Prijedlog dnevnog
reda s time da ja kao predsjednik Gradskog vijeća sukladno članku 138. stavku 4. Poslovnika
Gradskog vijeća predlažem:
- da se skine s dnevnog reda točka 28. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja u postupku javne nabave radova na uređenju objekta Javne vatrogasne
postrojbe Grada Samobora.
Dosadašnje točke 29. do 31. postaju točke 28. do 30.
Predlažem da se kao nove točke dnevnog reda uvrste:
- točka 31. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o
prijevozu učenika osnovnih škola na području Grada Samobora
- točka 32. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o
subvencioniranju učeničkih srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za
2016. godinu
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točka 33. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o
subvencioniranju studentskih relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu.
Dosadašnje točke 32. i 33. postaju točke 34. i 35.

-

Pozivam pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Juru Horvata da
ukratko obrazloži razlog za uvrštavanje u dnevni red današnje sjednice.
JURO HORVAT - Razlog uvrštavanje točaka dnevnog reda prije svega je pripajanja
trgovačkog društva Samoborček d.o.o. trgovačkom društvu MEATOR d.o.o. iz Jastrebarskog.
Promjena koncesionara regulirana je Aneksom ugovora o koncesiji od 15. ožujka 2016.
godine koja uvjetuje potrebu sklapanja Aneksa postojećeg ugovora. Sami razgovori i
konzultacije s trgovačkom društvom MEATOR d.o.o. potrajali su poduže te nisu bili
pripremljeni materijali do sjednice Predsjedništva Gradskog vijeća. Stoga predlažemo tri
izvanredne točke današnje sjednice Gradskog vijeća kako bi se prijevoz realizirao nesmetano i
kontinuirano.
BRANIMIR ŠILJAK - Pitam da li ima još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog
reda, ako nema pitam tko je za ovakav Prijedlog dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") usvojilo sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog Statuta Grada Samobora – prethodna rasprava
2. Prijedlog za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora – prethodna
rasprava
3. Prijedlog odluke o uspostavi suradnje i prijateljstva s Gradom Novskom
4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2015. godine
5. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo za 2015. godinu
6. Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2015. godinu
7. Izvješće o radu Upravnog odjela za financije za 2015. godinu
8. Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
9. Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2015. godinu
10. Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i
gradnju za 2015. godinu
11. Izvješće o radu Gradske službe za 2015. godinu
12. Izvješće o radu Ureda gradonačelnika za 2015. godinu
13. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2015. godinu
14. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015.
godinu
15. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu
16. Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2015. godinu
17. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada
Samobora za 2015. godinu
18. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015.
godinu
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19. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2015.
godinu
20. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora
za 2015. godinu
21. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Samobora za 2015. godinu
22. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015.
godinu
23. Izvješće o realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i
turizma Grada Samobora za 2015. godinu
24. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Hvar d.o.o. u postupku
javne nabave radova na rekonstrukciji Ulice Matice iseljenika s rotorom Bobovica
25. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Hvar d.o.o. u postupku
javne nabave radova na rekonstrukciji Ulice Gornji kraj
26. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Soldo d.o.o. u postupku
javne nabave radova na izgradnji prometnica na prostoru DPU Giznik II
27. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
radova na uređenju objekta Centra za potrebe mladih
28. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
radova na rekonstrukciji Mirnovečke ulice
29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića Izvor
30. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti i
brigu za mladež
31. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o prijevozu učenika
osnovnih škola na području Grada Samobora
32. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o subvencioniranju
učeničkih srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu
33. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o subvencioniranju
studentskih relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu
34. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Samobora
35. Ostale informacije.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora otvara "Aktualni sat" u kojem
vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge predsjedniku
Gradskog vijeća, gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima upravnih
tijela Grada Samobora, a vezano uz izvršavanje poslova i zadataka iz samoupravnog
djelokruga Grada prema članku 142. Poslovnika Gradskog vijeća.
ZVJEZDANA SEČEN - Imam dvije stvari. Prvo, molim resornog pročelnika gosp.
Juru Horvata da ovo Gradsko vijeće i svekoliku javnost detaljnije upozna s besplatnim
tečajevima joge za osobe starije životne dobi. Tko i gdje organizira tečajeve? Moram naglasiti
da je Samobor treći grad u Hrvatskoj pored Zagreba i Rijeke koji na ovakav način brinu o
zdravlju i životu svojih umirovljenika, te pohvaljujem tu inicijativu.
Drugo pitanje, prošli put sam pitala za legalizaciju i za uređenje igrališta u Langovoj,
odgovor nisam dobila. No, svejedno vjerujem da ću ga dobiti pisanim putem. Molila bih ako
se može reći, što vlast Grada Samobora predviđa na tom igralištu u Langovoj?
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Imam jedan prijedlog, pa može biti prihvaćen ili ne. Da bi na prostoru Sajmišta moglo
biti kada nije sajmište da se napravi da bude igralište, da se iscrta na nogometno igralište, za
košarku, jer djeca koja žive u tom dijelu grada Samobora, a to su veća djeca koja bi igrala
nogomet, košarku i slične sportove, nemaju nigdje mjesta gdje bi se mogla igrati osim na
igralištu OŠ Bogumil Toni na kojem je velika gužva. Ovo bi bilo baš zgodno, pa ako ima
volje i načina da se taj prijedlog provede u dijelio.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je stigao vijećnik gosp. Tomislav
Pađan te je sada nazočno 16 vijećnika.
VJERAN ŠTUBLIN - Imam jedno pitanje koje je upućeno svim pročelnicima, pa tko
se prepozna da mi odgovori. Na prošloj sjednici smo donijeli odluku da će se Grad krenuti
zaduživati, što je jedan od načina da se neki projekti pokrenu, ja se slažem, međutim postoje
neke druge mogućnosti osiguravanja izvora financiranja, a tu konkretno mislim na EU
fondove. Zanima me konkretno, na koje projekte je Grad stavio težište, da li društvene ili
komunalne djelatnosti koji se pripremaju za aplikaciju na EU fondove, jer je tu mogućnost
jako velika. Zanima me da li se o tome razmišljalo prije nego se razmišljalo o kreditu?
ANDRIJA NORŠIĆ - Imam jedno pitanje koje bih postavio nadležnoj gradskoj
službi. Naime, radi se o cesti u naselju Otruševec, točnije o skretanju nakon Grgosove Špilje u
Ulici Lešće. Dobio sam upit od stanara te ulice i vikendaša koji imaju tamo vikendice da se
cesta nalazi u veoma lošem stanju, puno je udarnih rupa. Zanima me, da li se može taj
problem u što skorije vrijeme riješiti?
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika gradonačelnika gosp. Željka Staneca da
odgovori na pitanja.
ŽELJKO STANEC - Kratko ću odgovoriti na postavljena pitanja. Što se tiče
uređenje Langove, uvažena vijećnica Zvjezdana Sečen, dobit ćete pismeni odgovor kao što
vam je dano i zadnji put.
O vašem prijedlogu iscrtavanja igrališta na području Sajmišta to će se razmotriti.
Što se tiče pitanja gosp. Vjerana Štublina i EU fondovi to će pročelnik Hrvoje Frankić
dati odgovor.
Što se tiče pitanja gosp. Andrije Noršića za cestu Lešće u MO Otruševec, to smo već
prošle godine analizirali tu cestu i cesta je spremna za redovito održavanje već ove godine,
odnosno jedan vid rekonstrukcije te ceste. Znači problem je već viđen prošle godine.
FRANJO ŠTEFANIĆ - Imao bih dva pitanja koje sam dobio od naših građana. Da li
se može u dvorište župne crkve Ivana Krstitelja sa sjeveroistočne strane postaviti neka
rasvjeta koja bi u noćnim satima pripomogla da se tamo ne skupljaju djeca koja tamo rade
nered?
Da li se može postaviti javna rasvjeta na okretalištu autobusa i na stajalištu autobusa
kod Kršlina u Grdanjcima?
BRANIMIR ŠILJAK - Ja sam napravio grešku, pa molim gosp. Juru Horvata da
odgovori za jogu i gosp. Hrvoja Frankića da odgovori poslije njega.
JURO HORVAT - Upoznat sam da se besplatni program joge realizira se u prostoru
mala sportske dvorane Dječjeg vrtića Grigor Vitez. Također sam upoznat da je za taj program
i riješen sponzor tvrtka DM, a riješio je to Samoborski športski savez, s ostalim detaljima
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nisam upoznat ukoliko će biti potrebno dodatno obrazloženje uputit ćemo ga u pisanom
obliku.
HRVOJE FRANKIĆ - Vezano uz temu izgradnje iz sredstava kredita, odnosno
alternativna rješenja koja bi bila iz EU fondova, mi smo pripremili svu dokumentaciju vezano
uz natječaj za energetsku obnovu objekata predškolskog i školskog obrazovanja i odgoja.
Znači za školu Rude smo napravili svu projektnu dokumentaciju kako bi se prijavili za
obnovu fasade. Ono što je problem, predmetni natječaj je trenutno obustavljen i rečeno je da
bi sredinom četvrtog mjeseca bio ponovno otvoren. Znači mi imamo sve spremno da se po
pitanju tog natječaja i tog objekta javimo. Ono što je u najavi već, sada možemo reći, godinu
dana i nikako da se otvori, imamo Mjeru 7, a to znači natječaj za ruralne prostore. Imamo isto
tako u planu biciklističku stazu prema Sv. Nedelji gdje radimo otkup još nekih parcela koje bi
se trebale kao takve objediniti i da idemo s tim natječajem. Isto tako mi smo se već bili javili
za onaj poznati projekt MTS kao jedan inkubator za gospodarstvenike. Sada intenziviramo
sastanke sa Zagrebačkom županijom oko toga kako novelirati sam projekt. U momentu kad će
se to otvoriti itekako bi bili za to spremni. Ono što nažalost moram reći, Grad Samobor je išao
u varijantu kredita za izmještanje Javne vatrogasne postrojbe na lokaciju vojarne, kao i
uređenje Centra za mlade. Nažalost takvi projekti, dakle njihovo građevinsko uređenje se ne
može financirati iz sredstava EU fondova, barem u statusu kojem jesmo, znači kao pridružen
član EU. Nažalost tu smo iz tog razloga pribjegli modalitetu da se to uredi iz sredstava
kredita. Ono što se nadamo da će biti moguće u momentu kada se aktivira Centar za mlade,
odnosno ne kada se aktivira, nego kad se uredi građevinski itekako ćemo gledati da njegovu
funkcionalnost isfinanciramo iz sredstava EU fondova. Dakle, u svakom slučaju pratimo
intenzivno sve natječaje i one koji su objavljeni i one koji su u najavi. Startni problem je isto
tako naš da prostor na kojem živimo je prostor razvijenosti tzv. indeks razvijenosti 120%,
tako da i prilikom ocjenjivanja imamo startnu manjkavost u odnosnu na one zone hrvatske
koje su u nižoj stopi razvijenosti, tako da smo i samim bodovanjem u jednoj nezavidnijoj
poziciji. Ono što trenutno imamo kao projekt, to su nam pomoćnici u nastavi i sad je u najavi
u šestom mjesecu ponovno aktivacija projekta za sljedeće školsko razdoblje, pa se već
spremamo da nastavimo s tim hvale vrijednim projektom, jer sa svih strana i svih dijelova
društva je takav projekt pohvaljen i s time smo definitivno spremni da i dalje nastavimo.
Nadam se da sam uspio odgovoriti na vaše pitanje.
VJERAN ŠTUBLIN - Samo bih komentirao i možda malo tražio dodatno
pojašnjenje. Gosp. Frankić je spomenuo da nema mogućnosti financiranja jer smo mi
pridružena članica. Koliko ja znam mi smo punopravna članica EU, tako da mi to nije jasno.
Naši kolege tu u susjedstvu su takve objekte financirali, pa ne znam da li ste upoznati s time.
Spomenuli ste da će se iz kredita izgraditi Centar, a da ga planirate funkcionalno opremiti
sredstvima EU. Da li to znači da ovim kreditom to nećete staviti u funkciju Centar za mlade?
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Frankića da da pojašnjenje.
HRVOJE FRANKIĆ - Centar za mlade će biti stavljen u funkciju, ali sve one
programe koje bi Centar za mlade provodio u vidu onoga zašto je namijenjen, to se može
financirati iz sredstava EU. Dakle, nekakva funkcionalnost buduća samog Centra za mlade
apsolutno takve vrstu programa podržavaju EU fondovi i sufinanciraju ga. Ono što sam
možda krivo interpretirao ili smo se krivo shvatili, dakle, mi smo punopravni član EU i kao
takvi ne možemo dobiti sredstva EU u 100% iznosu ili ne možemo dobiti za nekakve objekte
građevinskog tipa. Slovenija i neke države iz okružja, pa čak i Hrvatska, su u fazi
pretpristupnoj dobivali i ostvarivali takve programe što je bilo na razini države u toj fazi
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dogovarano, a mi sada kao punopravni član velikim dijelom možemo aplicirati na soft
programe, ali programe građevinske prirode ne. Ono što imamo u najavi tu Mjeru 7 to je
građevinskog karaktera i tu isto tako postoje ograničenja, jer u svakoj od podmjera može se
aplicirati za samo jedan projekt. Ono što bi nama bilo na prostoru Samobora interesantno, to
je ta biciklistička staza prema Sv. Nedelji, ali naravno ako se ukaže i neki bolji projekt na
njega ćemo apsolutno aplicirati. Ono što također imamo u planu za 2017. godinu, to je cesta
Budinjak, kao jedna alternativna trasa u slučaju klizišta ili ostalih cesta za Žumberak, ali to
ćemo vidjeti da li budu takvi natječaji otvoreni, pa naravno da se isto tako i za to spremamo.
Kako će biti u konačnici ćemo vidjeti u onom momentu kada će se ti natječaji otvoriti.
VJERAN ŠTUBLIN - Pitao sam za EU fondove, a niste ništa mi spomenuli, da li se
što promijenilo u onom dijelu LED rasvjete i apliciranja izmjene kompletne LED rasvjete
koju Zagrebačka županija, odnosno gotovo sve jedinice lokalne samouprave zajedno s
Krapinsko-Zagorskom županijom planiraju aplicirati, ili je Samoboru i dalje besplatna
izmjena javne rasvjete preskupa. Da li se tu što promijenilo? Jesmo li mi i dalje u kategoriji
Kravarsko, koji, čini mi se, uz Samobor jedini nisu ušli u taj projekt?
HRVOJE FRANKIĆ - Što se tiče LED rasvjete, mi smo u intenzivnim pregovorima
za promjenu LED rasvjete, to bi možda kolega Župančić mogao odgovoriti. Dakle, nije
konkretni projekt EU natječaja, znači iz EU fondova, ali jedan izrazito kvalitetan modalitet na
koji način promijeniti svu rasvjetu na prostoru grada Samobora.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Župančića da pojasni stvar.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Prije svega bih se očitovao na vijećničko pitanje gosp.
Franje Štefanića, a vezano je za instaliranje rasvjete u dvorištu župne crkve. Kako je to
prostor župe, mi ne možemo instalirati javnu rasvjetu, no, međutim vaša inicijativa rezultirati
će sigurno s time da u dogovoru s župnikom vidimo koje su mogućnosti. Mi možemo
eventualno u neposrednoj blizini dvorišta instalirati javnu rasvjetu ako postoji mreža da
pojačamo taj dio.
Isto tako ako postoje tehnički preduvjeti za instaliranje javne rasvjete na okretištu
autobusa kod Kršlina, mi ćemo sigurno moći udovoljiti takvom zahtjevu, no međutim isto je
pretpostavka da postoji mreža na koju se može priključiti, a to znači da postoje kablovi za
javnu rasvjetu.
Sada ću se nadovezati na gosp. Hrvoja Frankića. Grad Samobor je u svojevrsnoj
pripremi natječaja kojeg bi zasebno provodili po modelu esco. Znači da bi se zamjena,
odnosno rekonstrukcija rasvjete financirala u potpunosti iz gradskog proračuna, odnosno na
bazi uštede koje bi se ostvarile na uštedi električne energije.
Grad Samobor je financirao izradu energetskog certifikata javne rasvjete i
dokumentacija bi isto išla u paketu s partnerom koji bi izvodio rekonstrukciju. Za sada je
druge informacije još rano govoriti, ali u tom smislu idemo.
VJERAN ŠTUBLIN - Esco modela vi znate koji je princip, vi plaćate iz ušteda, ako
vam partner koji to izvodi može napisati uštede kakve želite, a u konačnici ćete platiti više, pa
po toj logici bi vam netko drugi trebao projektnu dokumentaciju napraviti. To sam vas pitao
samo zbog toga što i projektna dokumentacija može biti financirana sredstvima EU, a ne o
trošku Grada, iako je priča OK, može Grad Samobor ići sam. Krivo mi je što taj trošak koji će
imati, definitivno, ne plati netko drugi, a ne mi.
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BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ? - Nitko, zaključujem
Aktualni sat.
Predsjednik 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 - Prijedlog Statuta
Grada Samobora – prethodna rasprava.
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda koje su vijećnici
dobili u materijalima za sjednicu, te iznosi mišljenje Odbora za statutarno - pravna pitanja
koje glasi:
1. Prijedlog Statuta Grada Samobora pripremljen je, i postupak utvrđivanja
proveden sukladno zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog
vijeća Grada Samobora, s time da se predlaže da se iza članka 38. dodaju novi
članci 39. i 40. u kojima će se propisati da Gradsko vijeće osniva Mandatnu
komisiju, Odbor za izbor i imenovanja i Odbor za statutarno pravna pitanja, uz
opis poslova tih tijela.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da prihvati Prijedlog za
promjenu Statuta, da o Nacrtu prijedloga Statuta provede prethodnu raspravu te
da Prijedlog ponovno uputi Odboru.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za statutarno-pravna pitanja čiji je zaključak pročelnica pročitala.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga za donošenje novog Statuta Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Prijedlog za donošenje novog Statuta Grada Samobora, sukladno Nacrtu
prijedloga Statuta Grada Samobora, koji se nalazi u materijalima za sjednicu, s time da se
prihvaća prijedlog Odbora za statutarno - pravna pitanja da se iza članka 38. dodaju novi
članci 39. i 40., u kojima će se propisati da Gradsko vijeće osnova Mandatnu komisiju, Odbor
za izbor i imenovanja i Odbor za statutarno-pravna pitanja uz opis poslova tih tijela.
II.
Prijedlog za donošenje novog Statuta Grada Samobora upućuje se Odboru za
statutarno - pravna pitanja koji je dužan u roku od četrdeset pet dana podnijeti Prijedlog
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statuta predsjedniku Gradskog vijeća radi uvrštenja u Prijedlog dnevnog reda sjednice
Gradskog vijeća.

AD2.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog za
promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora – prethodna rasprava.
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda koje su vijećnici
dobili u materijalima za sjednicu, te iznosi mišljenje Odbora za statutarno - pravna pitanja
koje glasi:
1. Predlaže se promjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora, u tekstu
kao što je dan u Nacrtu Prijedloga odluke, s time da se predlaže da se u članku
1. Nacrta prijedloga kojim se mijenja članak 26. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Samobora izmijeni stavak 2. na način da se iza riječi: „Službene vijesti
Grada Samobora“ dodaju riječi: „u tiskanom obliku“ te da se članak 8. Nacrta
Prijedloga briše.
2. Predlaže se da se ubuduće za sjednice Odbora za statutarno pravna pitanja
dostavljaju sve točke koje su na Dnevnom redu za sjednicu Gradskog vijeća.
3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da prihvati Prijedloga za
promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora, da o Nacrtu prijedloga
Odluke provede prethodnu raspravu te Prijedlog ponovno uputi Odboru.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za statutarno-pravna pitanja čiji je zaključak pročelnica pročitala.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga za donošenje novog Statuta Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Prijedlog za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora, u
tekstu kao što je dan u Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Samobora, s time da se prihvaća prijedlog Odbora za statutarno pravna pitanja da se u članku 1. Nacrta prijedloga koji se mijenja članak 26. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Samobora izmijeni stavak 2. na način da se iza riječi: "Službene vijesti
Grada Samobora" dodaju riječi: "u tiskanom obliku" te da se članak 8. Nacrta prijedloga briše.
II.
Prijedlog iz točke I. ovog zaključka upućuje se Odboru za statutarno-pravna pitanja
koji je dužan u roku od trideset dana podnijeti prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika
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predsjedniku Gradskog vijeća radi uvrštenja u Prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog
vijeća.

AD3.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
uspostavi suradnje i prijateljstva s Gradom Novskom.
Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika da u ime predlagatelja
da uvodno obrazloženje.
VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o uspostavi suradnje i prijateljstva s Gradom Novskom.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeću
ODLUKU
o uspostavi suradnje i prijateljstva s Gradom Novskom u tekstu kao što je dan u materijalima
za sjednicu.
Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD4.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.
Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika da u ime predlagatelja
da uvodno obrazloženje.
VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili 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
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2015. godine.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01.07. 31.12.2015. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD5.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za gospodarstvo za 2015. godinu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo i
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (14
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo za 2015. godinu, u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
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AD6.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo i
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2015. godinu,
u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD7.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za financije za 2015. godinu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za financije i proračun
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za financije za 2015. godinu, u tekstu kao
što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD8.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2015. godinu.
Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti i
- Odbor za mjesnu samoupravu
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2015.
godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
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AD9.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za razvoj grada za 2015. godinu.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjel za razvoj grada 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 - Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje nije se održao
zbog nedostatka kvoruma.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2015. godinu, u tekstu
kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD10.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju za 2015. godinu.
Molim gosp. Mladena Ogrinca, pročelnika Upravnog odjela za provođenje
dokumenata prostornog uređenja i gradnju da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MLADEN OGRINC - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje nije se održao
zbog nedostatka kvoruma.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju za
2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog
uređenja i gradnju za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD11.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Gradske službe za 2015. godinu.
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da u ime predlagatelja da uvodno
obrazloženje.
ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici
dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za statutarno-pravna pitanja
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Gradske službe za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Gradske službe za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD12.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Ureda gradonačelnika za 2015. godinu.
Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika da u ime predlagatelja
da uvodno obrazloženje.
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VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za međugradsku i međunarodnu suradnju
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Ureda gradonačelnika za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Ureda gradonačelnika za 2015. godinu, u tekstu kao što je
dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD13.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Savjeta mladih za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Savjeta mladih za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Samobora za 2015. godinu, u tekstu
kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD14.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu.
Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti
- Odbor za mjesnu samoupravu i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015.
godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
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AD15.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti
- Odbor za mjesnu samoupravu i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Gradu Samoboru za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD16.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja
prostornog razvoja Grada Samobora za 2015. godinu.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjel za razvoj grada 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za financije i proračun
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
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Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom
imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2015. godinu, u tekstu kao
što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD17.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za
2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju Grada Samobora za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
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II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD18.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora
za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD19.

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
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-

Odbor za financije i proračun

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora
za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD20.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2015.
godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Samobora za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
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II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD21.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2015.
godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora
za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Grada Samobora za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD22.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
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JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora
za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD23.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada
Samobora za 2015. godinu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma
Grada Samobora za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva,
poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigla vijećnica
gđa Maja Gračanin, te je sada nazočno 18 vijećnika.

AD24.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Hvar d.o.o. u postupku javne nabave radova na
rekonstrukciji Ulice Matice iseljenika s rotorom Bobovica.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za financije i proračun
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne
nabave radova na rekonstrukciji Ulice Matice iseljenika s rotorom Bobovica.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda ponuditelja Hvar d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/A, 10 430
Samobor, OIB: 56710177871, broj 08/2016 od 01.03.2016. godine u iznosu od 5.714.873,10
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kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 1.428.718,28 kuna ukupno iznosi 7.143.591,38
kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na
REKONSTRUKCIJI ULICE MATICE ISELJENIKA SA ROTOROM BOBOVICA, nakon
provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 15MV-16-03, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S
002-0002818.
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) za predmetne radove porezna
obveza se prenosi na Naručitelja.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz
točke I. ovog zaključka.
III.
Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program
Ceste, Kapitalni projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, Namjenski primitci od
zaduživanja, podskupina 421 (Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta) iz Proračuna Grada
Samobora za 2016. godinu.

AD25.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Hvar d.o.o. u postupku javne nabave radova na
rekonstrukciji Ulice Gornji kraj.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za financije i proračun
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne
nabave radova na rekonstrukciji Ulice Gornji kraj.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda ponuditelja Hvar d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/A, 10 430
Samobor, OIB: 56710177871, broj 09/2016 od 03.03.2016. godine u iznosu od 990.368,00
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kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 247.592,00 kuna ukupno iznosi 1.237.960,00
kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na
REKONSTRUKCIJI ULICE GORNJI KRAJ, nakon provedenog otvorenog postupka javne
nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 9-MV-16-04, koji je objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0002983.
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) za predmetne radove porezna
obveza se prenosi na Naručitelja.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz
točke I. ovog zaključka.
III.
Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program
Ceste, Kapitalni projekt Prometna infrastruktura, podskupina 421 (Rekonstrukcija prometnica
na širem području grada) iz Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu.

AD26.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetšestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Soldo d.o.o. u postupku javne nabave radova
na izgradnji prometnica na prostoru DPU Giznik II.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za financije i proračun
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Soldo d.o.o. u postupku javne
nabave radova na izgradnji prometnica na prostoru DPU Giznik II.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda ponuditelja M.Soldo d.o.o., Debanićeva 39, 10 090 Zagreb, OIB:
58353605637, broj 05/16 od 11.03.2016. godine u iznosu od 2.495.821,00 kuna bez PDV-a,
što s PDV-om u iznosu od 623.955,25 kuna ukupno iznosi 3.119.776,25 kuna, te se odobrava
sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na IZGRADNJI PROMETNICA NA
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PROSTORU DPU GIZNIK II, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male
vrijednosti pod evidencijskim brojem 13-MV-16-06, koji je objavljen u Elektroničkom
oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0003263.
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) za predmetne radove porezna
obveza se prenosi na Naručitelja.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz
točke I. ovog zaključka.
III.
Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program
Ceste, Kapitalni projekt Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II
(Gmajna), Namjenski primitci od zaduživanja, podskupina 421 (Izgradnja novih prometnica
na prostoru DPU Giznik II (Gmajna)) iz Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu.

AD27.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetsedmu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na uređenju
objekta Centra za potrebe mladih.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za financije i proračun
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na
uređenju objekta Centra za potrebe mladih.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponudu ponuditelja KALA d.o.o., Frankopanska 97A, 35 404 Cernik,
OIB: 94389348128, broj 12/16 od 16.03.2016. godine u iznosu od 3.163.112,90 kuna bez
PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 790.778,23 kuna ukupno iznosi 3.953.891,13 kuna, te se
odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na UREĐENJU OBJEKTA
CENTRA ZA POTREBE MLADIH, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave
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male vrijednosti pod evidencijskim brojem 20-MV-16-01, koji je objavljen u Elektroničkom
oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0001526.
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) za predmetne radove porezna
obveza se prenosi na Naručitelja.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz
točke I. ovog zaključka.
III.
Sredstva za nabavu iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Razdjelu 007, Program
Gospodarenje stambenim i poslovnim fondom, Kapitalni projekt Radovi na rekonstrukciji
Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec, Namjenski primitci od zaduživanja,
podskupina 451 (Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih) iz Proračuna Grada
Samobora za 2016. godinu.

AD28.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetosmu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na
rekonstrukciji Mirnovečke ulice.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za financije i proračun
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na
rekonstrukciji Mirnovečke ulice.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda ponuditelja Hvar d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/A, 10 430
Samobor, OIB: 56710177871, broj 14/2016 od 22.3.2016. godine u iznosu od 1.350.108,50
kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 337.527,13 kuna ukupno iznosi 1.687.635,63
kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na
REKONSTRUKCIJI MIRNOVEČKE ULICE, nakon provedenog otvorenog postupka javne
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nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 16-MV-16-10, koji je objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0004408.
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) za predmetne radove porezna
obveza se prenosi na Naručitelja.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz
točke I. ovog zaključka.
III.
Sredstva za nabavu iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program
Ceste, Kapitalni projekt Prometna infrastruktura, podskupina 421 (Rekonstrukcija prometnica
na širem području grada) iz Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje dodatno obrazloženje po točkama dnevnog reda.

AD29.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdevetu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor, Gustava Krkleca 2,
Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
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AD30.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti i brigu za mladež.
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici
dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor
za izbor i imenovanja
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti i brigu za
mladež.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Ivica Bašić iz Samobora, A. Praunspergera 12a, razrješuje se dužnosti člana Odbora za
društvene djelatnosti i brigu za mladež.
2. Mario Vlahović iz Samobora, Farkaševec Samoborski 97, izabire se za člana Odbora
za društvene djelatnosti i brigu za mladež, do kraja mandata ovog saziva.

AD31.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola na
području Grada Samobora.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o prijevozu učenika osnovnih
škola na području Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
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ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpisivanje Aneksa Ugovora o
prijevozu učenika osnovnih škola na području Grada Samobora između Grada Samobora i
koncesionara, trgovačkog društva MEATOR d.o.o., Novaki Petrovinski 4/c, Jastrebarsko, u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.

AD32.)
BRANIMIR ŠILJAK -Prelazimo na tridesetdrugu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o subvencioniranju učeničkih srednjoškolskih
mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o subvencioniranju učeničkih
srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpisivanje Aneksa Ugovora o
subvencioniranju srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu
između Grada Samobora i koncesionara, trgovačkog društva MEATOR d.o.o., Novaki
Petrovinski 4/c, Jastrebarsko i trgovačkog društva Autoturist Samobor d.o.o., D. Cesarića 26,
Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.

AD33.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesettreću točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o subvencioniranju studentskih relacijskih
pokaznih markica za 2016. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili 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 zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o subvencioniranju studentskih
relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpisivanje Aneksa Ugovora o
subvencioniranju studentskih relacijskih pokaznih markica za 2016. godinu između Grada
Samobora i koncesionara, trgovačkog društva MEATOR d.o.o., Novaki Petrovinski 4/c,
Jastrebarsko i trgovačkog društva Autoturist Samobor d.o.o., D. Cesarića 26, Samobor, u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.

AD34.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetčetvrtu točku dnevnog reda - Izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Samobora.
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici
dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
Zaključujem raspravu.
Kao što je pročelnica u uvodu rekla, provest ćemo tajno glasovanje nakon čega ćemo
pristupiti brojanju glasova, a vama vijećnicima za to vrijeme dat ćemo kratku pauzu.
Pozivam jednog vijećnika iz oporbe da nam se po dovršetku glasovanja pridruži radi
brojanja glasova.
Pozivam vijećnike da preuzmu glasačke listiće i pristupe tajnom glasovanju.
Ponavljam, listić je valjan ukoliko je na njemu zaokružen redni broj ispred devet
kandidata.
Vijećnici preuzimaju listiće za tajno glasovanje i pristupaju glasovanju.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje kratku pauzu vijećnicima za
vrijeme koje Povjerenstvo imenovano za provedbu postupka izbora broji glasova i
sastavlja Zapisnik.
Nastavlja se s radom sjednice.

BRANIMIR ŠILJAK - Naše Povjerenstvo je provelo postupak i izbrojali smo
glasove, potpisali zapisnik i nakon provedenih izbora konstatiram da su predloženi kandidati
dobili sljedeći broj glasova:
- ALEN GRGOS - FILIP AGNIĆ ¸
16
- FRAN POGRMILOVIĆ - LUKA KUPRES
14
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-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MATEJ HRIBAR - MARTINA VUKIĆ
ROMINA GALOVIĆ - BORNA GLÜCKSELIG
MARKO VUCKOVIĆ - MARIO VLAHOVIĆ
VIKTORIJA FABEK - BARBARA ŠUFLAJ
IVANA ŠOLČIĆ - NIKOLINA PETRIĆ
MATIJAS BIŠĆAN - IVICA BAŠIĆ
DOMINIK BALTIĆ - IRENA MATKOVIĆ
MATEJA VELIĆ - PETRA BABOJELIĆ
ANTONIO MARGARIN - KATARINA MIJATOVIĆ
LOVRO MIHELIĆ - BRANKA JURATOVAC
MAJA SKENDROVIĆ - ANAMARIJA BANJEDVOREC

15
15
14
16
3
15
14
1
13
4
2

U Savjet Mladih izabrani su sljedeći članovi i zamjenici članova:
Dominik Baltić i Irena Matković
Matijas Bišćan i Ivica Bašić
Viktorija Fabek i Barbara Šuflaj
Romina Galović i Borna Glückselig
Alen Grgos i Filipn Agnić
Matej Hribar i Martina Vukić
Antonio Margarin i Katarina Mijatović
Fran Pogrmilović i Luka Kupres
Marko Vucković i Mario Vlahović

Nakon ovog ćemo mi sazvati Konstituirajuću sjednicu i onda će oni između sebe
izabrati svog predsjednika i sve ostalo.

AD35.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetpetu točku dnevnog reda - Ostale
informacije.
Sljedeća sjednica Gradskog vijeća će biti krajem svibnja o.g.
Da li se netko javlja za riječ?

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je iscrpljen,
zaključujem 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora i zahvaljujem svima na strpljenju.
Dovršeno u 16.06 sati.
ZAPISNIČARKA
Nada Gorišek

PROČELNICA
Ana Vlah, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
Branimir Šiljak
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