REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/6
URBROJ: 238-11-04/03-16-2
Samobor, 02.08.2016.

ZAPISNIK
sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u utorak, 02.
kolovoza 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora,
Trg kralja Tomislava 5, Samobor.
Započeto u 10.00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Željko Bošković, Petar Krešimir Bušljeta,
Marinko Džepina, Maja Gračanin, Ivan Horvat, Vinko Kovačić, Stjepan Kozlina, Boris
Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav Pađan, Zvjezdana Sečen, Jasenka
Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo Štefanić, Marko Tandarić, Anica Vraneković
IZOČNI VIJEĆNICI: Miljenko Bišćan - opravdao, Vinko Jaklenec, Irena Kapor opravdala, Damir Gorišek - opravdao, Linda Rossini Gajšak - opravdala, Vjeran Štublin, opravdao, Ivan Vlainić
PROČELNICA: Ana Vlah
OSTALI NAZOČNI:
- Krešo Beljak, gradonačelnik Grada Samobora
- Sanja Horavat Iveković - zamjenica gradonačelnika Grada Samobora
- Zvonko Župančić, Hrvoje Frankić, Mladen Ogrinc - pročelnici upravnih tijela Grada
Samobora
- Marijan Kižlin - viši savjetnik za prosvjetu, sport i tehničku kulturu u Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti
- Saša Madžarević - voditelj Referade za naplatu prihoda i javnu nabavu u Upravnom
odjelu za financije
- Katica Tandarić - voditeljica Referade za imovinsko-pravne poslove i upravljanje
imovinom u Upravnom odjelu za razvoj grada
- Petra Aralica - viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Uredu gradonačelnika
Predstavnici medija.
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 31. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao
kao predsjednik Gradskog vijeća na današnji dan u 10.00 sati. Prije otvaranja sjednice molim
gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost
vijećnika.
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 31. sjednici prozivkom
vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici
nazočno 18 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 30. sjednice
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 30.06.2016. godine.
Da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 30. sjednice?
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Verificira se Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 30.
lipnja 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.
Da li ima 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 (18
"za") usvojilo sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju sportskih objekata
(građevina) od posebnog interesa za Grad Samobor
3. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
udžbenika za učenike osnovnih škola na području grada Samobora
4. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Samobora
5. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
radova na rekonstrukciji Dalmatinske ulice
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6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i
obvezama vezanim uz zajedničko upravljanje, korištenje i održavanje Sportske
dvorane pri Osnovnoj školi Samobor
7. 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.
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Zamoljen sam pitati od pojedinih članova
Savjeta mladih, po zna po koji put, vezano za subvenciju za pokaze za sedmi i osmi mjesec.
Rečeno mi je da su pričali s pročelnikom gosp. Juro Horvatom i da im je bilo rečeno da
subvencije nema, jer ne postoji dovoljno veliki interes među mladima, tako da mislim da su
neki počeli i skupljati potpise za to. Zanima me zašto se za takve stvari moraju skupljati
potpisi i od kada za takve stvari mora postojati nekakav interes? Mislim da je to stvar od
općeg interesa. Zanima me samo, da li će se to uvrstiti u proračun za iduću godinu? O tome je
bilo riječi, kada sam zadnji put pitao, prije godinu dana da bi to trebalo biti ove godine.
Molim vas da mi se na to pitanje odgovori i tražim pisani odgovor.
BORIS MAKARUN - Uvaženi gosp. predsjedniče jedno kratko pitanje Vama. Na
prošloj sjednici sam postavio pitanje vezano uz razgraničenje mjesnih odbora Bobovica,
Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor. Prijedlog za odluku su dali vijećnici HDZ-a,
17.05.2016. godine, urudžbirano u Gradu Samoboru, prema Poslovniku, članku 88.,
predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog odluke uvrstiti na dnevni red sjednice
Gradskog vijeća u roku od dva mjeseca. Dva mjeseca su istekla, prije više od petnaest dana,
pa vas pitam zašto se taj prijedlog nije našao na sjednici dnevnog reda.
BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ? Nitko. Molim gosp.
gradonačelnika da odgovori na postavljena pitanja.
KREŠO BELJAK - Odgovor poštovanom kolegi Bušljeti je sljedeći, u zakonskom
roku ćete dobiti pismeni odgovor na vaše pitanje.
Gosp. Makarunu ne mogu isto tako odgovarati jer je pitanje bilo upućeno predsjedniku
Gradskog vijeća, pa vas molim da se obranite.
BRANIMIR ŠILJAK - Nemam se ja što braniti, kao što je rečeno i na zadnjoj
sjednici postupak je u tijeku oko razgraničenja, s obzirom na promjenu Statuta, jer za
razgraničenja dva naselja ili gradskih četvrti trebamo ići u promjenu Statuta, tako da je stvar u
postupku. Malo kasnimo i zbog godišnjih odmora, ali odjel koji radi na tome sve će riješiti u
dogledno vrijeme.
Da li još netko ima kakvih pitanja? Ako nema zaključujem Aktualni sat.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje Aktualni sat, te se
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.
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AD1.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu.
Molim gosp. Sašu Mađarevića, djelatnika iz Upravnog odjela za financije da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
SAŠA MAĐAREVIĆ - 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 statutarno - pravna pitanja 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
Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeću
ODLUKU
O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA POREZA NA TVRTKU ILI NAZIV
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv, zbog utjecaja gospodarske krize, oslobađaju se od
plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu za 50 % porezne obveze.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada
Samobora.

AD2.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju sportskih objekata (građevina) od posebnog interesa za
Grad Samobor.
Molim gosp. Marijana Kižlina, djelatnika iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti
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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i
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Odbor za statutarno - pravna pitanja

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju sportskih objekata (građevina) od
posebnog interesa za Grad Samobor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeću
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SPORTSKIH
OBJEKATA (GRAĐEVINA) OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SAMOBOR
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju sportskih objekata (građevina) od posebnog interesa za Grad
Samobor (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/08.), u članku 3. dodaje se nova točka 10.
koja glasi:
„10. Sportska dvorana pri OŠ Samobor“
Članak 5. se briše.

Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada
Samobora.

AD3.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave udžbenika za učenike osnovnih
škola na području grada Samobora.
Molim gosp. Sašu Madžarevića, djelatnika iz Upravnog odjela za financije da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
SAŠA MADŽAREVIĆ - 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
- Odbor za statutarno - pravna pitanja i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.
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Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Petra Babojelić, Boris Makarun, Krešo Beljak.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku javne nabave udžbenika za učenike osnovnih škola na području grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se najpovoljnija ponuda ponuditelja trgovačkog društva Narodne novine d.d.,
Savski gaj XIII. put 6, Zagreb, OIB: 64546066176, broj JN-73-16/GT od 15.07.2016. godine
u iznosu od 2.313.443,50 kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 115.672,18 kuna
ukupno iznosi 2.429.115,68 kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za
NABAVU UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA SAMOBORA,
evidencijski broj nabave 4-VV-16-3, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne
nabave pod brojem 2016/S 002-0012231 i Službenom listu Europske unije pod brojem 2016/S
108-193110.
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 004, Program
Dodatne potrebe u osnovnom školstvu, Aktivnost Poboljšanje učeničkog standarda,
podskupina 372 (Kupnja udžbenika za učenike osnovnih škola Grada Samobora) iz
Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu.

AD4.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluge prijevoza
učenika osnovnih škola na području grada Samobora.
Molim gosp. Sašu Madžarevića, djelatnika iz Upravnog odjela za financije da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
SAŠA MADŽAREVIĆ - 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
- Odbor za statutarno - pravna pitanja i
- Odbor za financije i proračun
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te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.
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 usluge
prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda zajednice ponuditelja, trgovačkog društva SAMOBORČEK EU
GRUPA d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor, OIB: 99947212783 i trgovačkog društva
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor, OIB: 95485292543, broj
1307-2016 od 13.7.2016. godine u iznosu od 5.779.400,00 kuna bez PDV-a, što s PDV-om u
iznosu od 1.444.850,00 kuna ukupno iznosi 7.224.250,00 kuna, te se odobrava sklapanje
okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem na rok do dvije godine za nabavu USLUGE
PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA,
nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti pod evidencijskim
brojem 5-VV-16-4, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem
2016/S 002-0012738 i Službenom listu Europske unije pod brojem 2016/S 111-198113.
II.
Temeljem okvirnog sporazuma iz točke I. ovog zaključka, odobrava se sklapanje
ugovora o javnoj nabavi sa zajednicom ponuditelja iz okvirnog sporazuma, trgovačkim
društvom SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o., Dobriše Cesarića 26, 10 430 Samobor, OIB:
99947212783 i trgovačkim društvom AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., Dobriše Cesarića
26, Samobor, OIB: 95485292543 u iznosu od 2.889.700,00 kuna bez PDV-a, što sa PDV-om
u iznosu od 722.425,00 kuna ukupno iznosi 3.612.125,00 kuna za nabavu usluge prijevoza
učenika osnovnih škola na području grada Samobora za školsku godinu 2016/2017.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis okvirnog sporazuma iz točke I.
ovog zaključka i ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma iz točke II. ovog
zaključka.
IV.
Sredstva za nabavu iz točke I. i II. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 004, Program
Decentralizirane funkcije, Aktivnost Poboljšanje učeničkog standarda, podskupina
323 (Prijevoz učenika osnovnih škola) i Projekciji proračuna Grada Samobora za 2017. i
2018., Razdjel 004, Program Decentralizirane funkcije, Aktivnost Poboljšanje učeničkog
standarda, podskupina 32 Materijalni rashodi.
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AD5.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji
Dalmatinske ulice.
Molim gosp. Sašu Madžarevića, djelatnika iz Upravnog odjela za financije da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
SAŠA MADŽAREVIĆ - 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 financije i proračun i
- Odbor za statutarno - pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.
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 Dalmatinske ulice.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda ponuditelja trgovačkog društva Davor inženjering d.o.o.,
Gundulićeve Dubravke 28, Zagreb, OIB: 58385626415, broj 22-2016 od 25.07.2016. godine u
iznosu od 1.063.661,50 kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 265.915,38 kuna ukupno
iznosi 1.329.576,88 kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova
na REKONSTRUKCIJI DALMATINSKE ULICE, nakon provedenog otvorenog postupka
javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 12-MV-16-15, koji je objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0015103.
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.
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AD6.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka
o davanju suglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz
zajedničko upravljanje, korištenje i održavanje Sportske dvorane pri Osnovnoj školi Samobor.
Molim gosp. Marijana Kižlina, djelatnika iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti
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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su
sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i
- Odbor za statutarno - pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i obvezama
vezanim uz zajedničko upravljanje, korištenje i održavanje Sportske dvorane pri Osnovnoj
školi Samobor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost Osnovnoj školi Samobor, Stražnička 14, Samobor i Ustanovi za
upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor, A. Hebranga 26a, Samobor za
sklapanje Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko upravljanje,
korištenje i održavanje Sportske dvorane pri Osnovnoj školi Samobor, u tekstu kao što je dan
u materijalima za sjednicu.

AD7.)

BRANIMIR ŠILJAK -Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Ostale informacije.

Da li se netko javlja za riječ? Nitko, u redu.
Iduća sjednica Gradskog vijeća održat će se 15. rujna 2016. godine, to nam je krajnji
rok za neke stvari.
Sada vas sve zajedno pozivam na kavu i kolače, te vam ujedno želim ugodne praznike
i odmor.
Dovršeno u 10.30 sati.
ZAPISNIČARKA
Nada Gorišek

PROČELNICA
Ana Vlah, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
Branimir Šiljak
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