
1 

 

 IZVOD 

REPUBLIKA  HRVATSKA         

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD SAMOBOR 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/21-01/6 

URBROJ: 238/27-04-01/02-21-2 

Samobor, 17.11.2021. 

 

NEVERIFICIRANI 

ZAPISNIK 

s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 17. studenog 2021. 

godine u prostorijama Centra za mlade „Bunker“ 
 

Započeto u 16.00 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Luka Bišćan, Davor Daničić, Nika Fleiss, Irena Franceković, Goran 

Gorše, Maja Gračanin, Ivan Horvat, Sanja Horvat Iveković, Đurđica Jančikić, Martin Komes, 

Tatijana Lenart, Darko Lisec, Željko Mataušić, Marko Matijaščić, Marko Požgaj, Stjepan 

Razum, Mihaela Slamar, Miran Šoić 

 

IZOČNI: 

Matija Hržić, Marija Lindić, Željko Stanec 

 

 

OSTALI: 

- Petra Škrobot, gradonačelnica Grada Samobora 

- Petar Burić, zamjenik gradonačelnice Grada Samobora 

- Željko Radovanić, Marinko Džepina, Davor Bošković, Zvonko Župančić, pročelnici Grada 

Samobora 

- Silvio Ivan Žugaj, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

- Igor Rizmanovski, voditelj Referade za opće poslove i poslove Gradskog vijeća i zamjenik 

pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove 

- Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica 

- Mirna Sokolić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću, medije i protokol u Upravnom 

odjelu za opće, pravne i tehničke poslove 

- Igor Mališ, viši referent za informatičke poslove u Upravnom odjelu za opće, pravne i 

tehničke poslove 

- Miroslav Hrenek, domar u Upravnom odjelu za opće, pravne i tehničke poslove 

- Martina Trošelj, Sandra Ivanuš, ravnateljice ustanova Grada Samobora  

- Krešo Beljak, saborski zastupnik 

- Zvjezdana Sečen, županijska vijećnica u Zagrebačkoj županiji 

 

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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IRENA FRANCEKOVIĆ – Pozdravljam sve prisutne gradske vijećnike, 

gradonačelnicu, dogradonačelnika, pročelnike i medije. 

Otvaram 4. sjednicu Gradskog vijeća. 

Molim gosp. Rizmanovskog da utvrdi nazočnost vijećnika. 

 

IGOR RIZMANOVSKI – Prozvao vijećnike nazočne na sjednici 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Konstatiram da imamo kvorum, da je od 21 vijećnika 18 

prisutnih na sjednici. 

Prije utvrđivanja Dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik s 3. sjednice 

Gradskog vijeća. 

Zapisnik ste dobili u materijalima, pa pitam da li netko ima primjedbu na Zapisnik? 

Ako nitko nema primjedbu predlažem da glasamo. Tko je za prihvaćanje Zapisnika s 3. 

sjednice Gradskog vijeća? 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (18 “za“) 

donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

I. 

Verificira se Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 15. rujna 

2021. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 

II. 

Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 

 

 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Uz poziv za današnju sjednicu primili ste prijedlog 

dnevnog reda, a sukladno članku 125. Poslovnika Gradskog vijeća predlažem da se dopuni 

dnevni, odnosno da se u isti uvrsti točka 27., koje materijale ste dobili na klupe, a ista glasi: - 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije TO 2.1.1. 

Potpora razvoja opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru 

LRS LAG Sava – Projekt Radovi na objektu PD Ivica Sudnik“, te dosadašnja točka 27. postaje 

točka 28.  

 

Da li ima još nekih prijedloga za dodatak Dnevnog reda? 

 

 IVAN HORVAT – Sukladno dogovoru na Predsjedništvu, predlažem da izvještaji 

dječjih vrtića idu prije imenovanja ravnatelj. 

 

 IRENA FRANCEKOVIĆ – Dobro, sada o izvještajima dječjih vrtića, da li će ići 

prije ili poslije, mislim da nema potrebe da mijenjamo u tom smislu dnevni red. Mislim da 

dodatak dnevnog reda ima gđa gradonačelnica. 

 

PETRA ŠKROBOT – Dakle, točku o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor 

Vitez ćemo povući s dnevnog reda. 
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IRENA FRANCEKOVIĆ – Znači, prijedlog je da se točka 18. povuče s dnevnog 

reda, a da se sve ostale točke pomaknu za jedan broj, pa bi imali ukupno 27. točaka dnevnog 

reda. 

Da li ima još netko neki prijedlog? 

 

MARTIN KOMES – Prijedlog dopune dnevnog reda 4. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Samobora, je od predlagatelja 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Samobora. 

Sukladno člancima 30., 96., 97., 127. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Samobora, predlažemo da se Dnevni red 4. sjednice Gradskog vijeća dopuni sljedećim 

točkama: 

1. Razrješenje predsjednice Gradskog vijeća Grada Samobora i dva potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Samobora. 

2. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Samobora i dva potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Samobora. 

Kako se u Gradskom vijeću Grada Samobora formirala nova predstavnička većina koju 

tvore osam vijećnika stranke Fokus i vijećnici Kluba vijećnika SDP-a, a temeljena na 

usuglašenim projektima i zajedničkim prioritetima te ciljevima vezanim uz razvoj grada 

Samobora i daljnje poboljšanje kvalitete života svih njegovih stanovnika, smatramo da ista ima 

legitimno pravo i obvezu predložiti i izabrati predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća. 

Kako bi se prevenirala moguća šteta, a posebno vezano uz buduće sazivanje ili 

nesazivanje sjednice Gradskog vijeća u roku u kojem je nužno donijeti proračun Grada 

Samobora za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024,. te kako bi se u proračunu osigurala 

sredstva sukladno projektima i planovima nove predstavničke većine potrebno je po hitnom 

postupku, odnosno u što kraćem roku izabrati novog predsjednika Gradskog vijeća kao i 

potpredsjednike. 

 

 IRENA FRANCEKOVIĆ – Zahvaljujem gosp. Komesu. Znači, to bi bile dvije točke 

dnevnog reda, ali niste nam predali nikakvi papir pa vas molim da mi to predate. 

Znače, prije uvrštenja ove točke dnevnog reda moramo glasati da li je opravdana hitnost 

na način kao što je obrazložen u prijedlogu. 

Još nisam rekla tko je „za“, pa se ne morate žuriti, znamo da ćete to izglasati, nije to 

upitno. 

To trebam dati na glasanje, ali ako vi imate nešto za dopuniti izvolite. 

 

MAJA GRAČANIN – Ništa, možda sam preduhitrila, ispričavam se, htjela sam samo 

skrenuti pažnju da ovaj prijedlog mora biti podijeljen vijećnicima prije odlučivanja o hitnosti, 

pa bih molila gradske službe, evo da ih zamolite da to odrade. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Prije glasanja o dnevnog redu ovako kako je predložen 

napravit ćemo pauzu od deset minuta da se to može podijeliti. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Samobora daje pauzu od deset minuta. 

Nastavlja se s radom sjednice. 

 

 IRENA FRANCEKOVIĆ – Nadam se da ste svi dobili materijale. S obzirom na 

uvrštenje ove tri točke u dnevni red, moramo glasati prvo da li ste suglasni da se te točke uvrste 

u dnevni red po člancima hitnosti postupka. 

 Dodala bi se točka 2. Razrješenje predsjednice Gradskog vijeća i dva potpredsjednika 

Gradskog vijeća. 

 Točka 3. Izbor predsjednika Gradskog vijeća i 
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Točka 4. Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća.  

Molim vas da glasamo o hitnosti uvrštenja ovih točaka. Tko je za? 

Gđa Slamar, vi možete glasati, vi ste od 9.11., a kasnije ćemo provesti postupak vaše 

prisege. 

 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova 

(16 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) prihvaća da se navedene točke uvrste u dnevni red 4. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – S obzirom da smo izglasali dopunu dnevnog reda s ovim 

točkama, pa sada opet dajem deset minuta pauzu jer se treba sastati Odbor za izbor i imenovanja 

po tome da nam da prijedlog po točki 3. i 4. Eto, deset minuta pauze. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Samobora daje pauzu od deset minuta. 

Nastavlja se s radom sjednice. 

 

 IRENA FRANCEKOVIĆ – Evo, ako su se svi vijećnici vratili možemo preći na 

glasanje o ovako izmijenjenom dnevnom redu. Znači, u dnevnom redu smo dopunili točke 2., 

3. i 4., pa postojeća točka 2. u prijedlogu poziva kojeg ste dobili u materijalima postaje točka 

5., a izbacili smo točku 18. i dodali smo na kraju točku 27., ali sada se one vjerojatno mijenjaju 

brojčano, ali o tome ste dobili obavijest. 

 Molim vas da glasamo o tako novo predloženom dnevnom redu? 

 Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 „za“ 

i 2 suzdržan“) usvojilo je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Denisa Mecznera i početku 

mandata Mihaele Slamar za zamjenicu vijećnika  

2. Razrješenje predsjednice Gradskog vijeća Grada Samobora i dva potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Samobora 

3. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Samobora 

4. Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Samobora 

A) Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Samobora 

5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2020. godinu  

6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu i projekcije 

za 2022. i 2023. godinu 

7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 

2021. godinu 

8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu 

Samoboru za 2021. godinu 

9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Samoboru za 2021. godinu 

10. Prijedlog izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

11. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom 

imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2021. godinu 

12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 

poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2021. godinu 

13. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Samobora za 2021. godinu 
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14. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 

Samobora za 2021. godinu 

15. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2021. 

godinu 

16. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. 

godinu 

17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Samobora  

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Samobora u 2021. godini 

19. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2021. godini 

20. Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Samobora 

21. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Izvor 

22. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa 

trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje sanitarnog 

vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Noršić Selo i Bašić Breg 

23. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa 

trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje vodoopskrbnog 

cjevovoda u Prigorskoj ulici u Kladju 

24. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa 

trgovačkim društvom Odvodnja Samobor d.o.o. u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže 

na području grada Samobora 

25. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez 

26. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor 

27. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za rujan 

2021. godine 

28. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za 

listopad 2021. godine 

29. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 

TO 2.1.1. Potpora razvoja opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na 

ruralnom prostoru LRS LAG Sava – Projekt Radovi na objektu PD Ivica Sudnik“ 

30. Ostale informacije. 

 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prije nego krenemo s točkama dnevnog reda, otvaram 

Aktualni sat u kojem vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge 

Gradskom vijeću, gradonačelnici, zamjeniku gradonačelnice, pročelnicima upravnih tijela 

Grada Samobora. 

Zanima me da li netko ima pitanje za Aktualni sat? 

 

 

IVAN HORVAT – Negdje početkom šestog mjeseca uhićen je gradski vijećnik Denis 

Meczner, član Fokusa, bio je osoba od posebnog povjerenja našoj gradonačelnici. Sudjelovao 

je u osnivanju mjesnih odbora, prisustvovao je i pri primopredaji dužnosti, ali isto tako je viđen 

da vozi službeni auto gradske uprave. Ja sam već devetu godinu vijećnik, nikada mi nije palo 

na pamet da bi vozio službeni auto, jer na to nemam pravo, niti bi mi to moji bivši šefovi 

(Krešo, Sanja i Željko) dozvolili. Postavljam pitanje gradonačelnici, i molim da mi se preslika 

pošalje putnog naloga tko je odabrao takvu vožnju?  
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IRENA FRANCEKOVIĆ – Da li imate odgovor na to ili ćete se izjasniti drugi put 

pismeno. 

PETRA ŠKROBOT – Odgovorit ćemo pismeno, da, gosp. Horvat dobit će sve na uvid 

što ga zanima. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Da li netko još ima neku točku za Aktualni sat? 

 

ĐURĐICA JANČIKIĆ -Imam dva pitanja vezano za sada nedavno provedene 

natječaje, za tajnika Samoborskog sportskog saveza i ravnatelja javne ustanove Sportski objekti 

Samobor. 

Zanimaju me rezultati provedenog natječaja za tajnika, odnosno tajnicu Samoborskog 

sportskog saveza, gdje postoje nekakve nepravilnosti koje malo bodu u oči, odnosno 

novoizabrana tajnica je izabrana sa četiri glasa od prisutnih devet članova Izvršnog odbora. 

Dakle, nema potrebnu većinu i uvjete natječaja koje mora zadovoljavati, postoje naznake da ne 

ispunjava sve formalne uvjete, konkretno što se tiče radnog staža. Znači, tu su napravljene 

nekakve formalne pogreške, ne znam da li se tu radi o propustu komisije ili je to svjesno 

napravljeno, da bi se možda nekome našlo radno mjesto.  

Vezano uz to je i natječaj za ravnatelja javne ustanove, zanima me da li je proveden, 

koliko je bilo prijava, da li sve prijave zadovoljavaju uvjete natječaja, da li su traženi intervjui 

s kandidatima koji su se prijavili i kada Upravno vijeće namjerava imenovati ravnatelja? Prema 

Zakonu o ustanovama uskoro ističe rok kada se moraju svi kandidati obavijestiti o rezultatima. 

Također, imamo saznanja da jedna od kandidatkinja na tom natječaju, također, ne ispunjava 

formalne uvjete, preko toga se prošlo, pa da se ne bi dogodila ista situacija kao i s prethodnim 

natječajem. Nadam se da će se natječaj ili ponoviti ili da se to ispravi. 

 

PETRA ŠKROBOT – Što se tiče Sportskih objekata natječaj vam je poništen, nemate 

ažuriranu informaciju. 

 

ĐURĐICA JANČIKIĆ – Prvi ili drugi? 

 

PETRA ŠKROBOT - Drugi natječaj je poništen. 

Što se tiče Sportskog saveza, to je Udruga, postoji Izvršni odbor, pa svoja pitanja 

možete uputiti njima vezano uz procedure. 

 

ĐURĐICA JANČIKIĆ – Dobro, zahvaljujem na odgovoru. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Da li se još netko javlja u okviru Aktualnog sata? 

 

ŽELJKO MATAUŠIĆ – Imam dva pitanja, pa bih molio da mi odgovor na to. Na 

jedno pitanje možete odmah, a na jedno pismenim putem. 

Kojeg datuma i pod kojim uvjetima urudžbiran i pod kojim urudžbenim brojem je 

urudžbiran Prijedlog proračuna Grada Samobora za 2022. godinu, te projekcije proračuna za 

2023. i 2024. godinu? 

Drugo pitanje, molim da mi na to odgovorite pismenim putem. Molim da mi dostavite 

stanje bankovnog računa Grada Samobora na današnji dan? 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ -Za proračun koji je trebao biti predan zakonski do 

petnaestog jedanaestog uručen je meni kao predsjednici Vijeća petnaestog jedanaestog, tako 

da ću vam ja odgovoriti na to pitanje, a odgovor na ovo drugo pitanje to će vam netko poslati 

pismeno. 
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Da li netko od vijećnika još ima nešto za Aktualni sat? 

Ako nema, zaključujem Aktualni sat. 

Pročitat ću vam još jednu obavijest o osnivanju Kluba vijećnika HSS-a. 

„Ovim putem Vas obavještavamo kako je temeljem članka 25. Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Samobora, od dana 15.11.2021., osnovan Klub vijećnika HSS-a u 

Gradskom vijeću Grada Samobora. 

Klub vijećnika čine: Željko Stanec, predsjednik, Ivan Horvat, Đurđica Jančikić, Marija 

Lindić, Željko Mataušić. 

Obavijest o tome potpisao predsjednik Gradskog odbora HSS-a Samobor, gosp. Krešo 

Beljak.“ 

 

Znači, to je obavijest o kojoj se ne glasa samo se prima na znanje. 

 

 Predsjednica Gradskog vijeća Grada Samobora prelazi na rad po usvojenom 

dnevnom redu. 

 

 

AD1.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Izvješće 

Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Denisa Mecznera i početku mandata 

Mihaele Slamar za zamjenicu vijećnika.  

Pozivam predsjednika Mandatne komisije gosp. Ivana Horvata da podnese Izvješće 

Mandatne komisije.  

 

 IVAN HORVAT – Ajde, da još malo iskoristim ovo potpredsjedničko mjesto. 

 Mandatna komisija se sastala u sastavu: Ivan Horvat, Maja Gračanin i Miran Šoić i 

prihvatili su prijedlog Fokusa da se stavi u mirovanje mandat Denisu Meczneru i da se aktivira 

mandat Mihaeli Slamar, članici Fokusa. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Molim vijećnicu Mihaelu Slamar, da ustane i da da 

svečanu prisegu, tekst ću ja pročitati, a vi ćete izgovoriti riječ "Prisežem", a kasnije istu 

vlastoručno potpisati.   

 

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 štiti ustavni poredak Republike Hrvatske.”  

 

 

MIHAELA SLAMAR – Vijećnica izgovorila riječ „prisežem“, te istu vlastoručno 

potpisala, a koja prisega je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

AD2.) 

 IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na drugu točku dnevnog reda – Razrješenje 

predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća. 

 Znači, nova većina Gradskog vijeća, oprostite gđo Horvat ja još uvijek vodim ovu točku 

pa molim. Nova većina koja se formirala u Gradskom vijeću između stranke Fokus i SDP-a su 

dali sljedeći prijedlog: 
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 Sukladno člancima 30., 96., 97. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora mi dolje 

potpisani izabrani Gradski vijećnici dostavljamo prijedlog za Razrješenje predsjednice 

Gradskog vijeća Irene Franceković, uz obrazloženje i zamjenika Gradskog vijeća, odnosno 

potpredsjednika Gradskog vijeća gosp. Šoića i gosp. Horvata. 

 Da li netko ima neku raspravu na ovu točku? 

 Ukoliko nema predlažem da pređemo na glasovanje, Odbor za izbor i imenovanja 

nemaju što čitati, oni čitaju sljedeću točku. Evo, sufliraju mi krivo, oprostite.  

 Prelazimo na glasanje po toj točki. Tko je za ovako predloženu točku? 

 Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 „za, 

2 „protiv“ i 1 „suzdržan“) donijelo je sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I POTPREDSJEDNIKA 

GRADSKOG VIJEĆA   

 

I. 

Irena Franceković, Samoborskih bratovština 1, Samobor, razrješuje se dužnosti 

predsjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, s danom 17. studenog 2021. godine. 

 

II. 

Miran Šoić, Giznik 2, Samobor, razrješuje se dužnosti potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Samobora, s danom 17. studenog 2021. godine. 

 

III. 

Ivan Horvat, Grdanjci 67A, Bregana, razrješuje se dužnosti potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Samobora, s danom 17. studenog 2021. godine. 
 

IV. 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima 

Grada Samobora. 

 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNICA 

Nada Gorišek      Irena Franceković, mag. oec 

 

 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Predajem dalje vođenje sjednice gosp. Rizmanovskom. 

 

AD3.) 

 IGOR RIZMANOVSKI – Hvala lijepa dosadašnjoj predsjednici. 

 Evo, zaprimili smo prijedloge za izbor predsjednika, to je sljedeća točka, pa bih molio 

predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja, da nam iznese zaključak s Odbora. Gđo Horvat, 

mislim da ste to vi. 

 

 SANJA HORVAT IVEKOVIĆ – Prethodno se sastao Odbor za izbor i imenovanja 

po pristiglim prijedlozima koji su došli u ime vijećnika Fokusa i Kluba SDP-a u Gradskom 

vijeću, te sukladno članku 13. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora svojim potpisima 

izabrani gradski vijećnici dostavili su prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća gosp. 

Mirana Šoića. 
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 IGOR RIZMANOVSKI – Hvala gđi Horvat Iveković. Prelazimo na glasanje, oprostite 

gosp. Horvat izvolite. 

 IVAN HORVAT – Tražimo stanku od pet minuta u ime Kluba vijećnika HSS-a. 

 

 IGOR RIZMANOVSKI – Naravno, odobravamo stanku od pet minuta u ime Kluba 

vijećnika. 

 

 Zamjenik pročelnice daje pauzu ode pet minuta na prijedlog Kluba vijećnika 

HSS-a. 

 Nastavlja se s radom sjednice. 

 

 IGOR RIZMANOVSKI – Prije nego nastavimo s radom gosp. Horvat želi vam se 

obratiti. 

 

 IVAN HORVAT – Kao prvo, čestitam novoj koaliciji. Ako je to u interesu građana 

grada Samobora, onda mi iz HSS-a takvu odluku pozdravljamo. No, budućnost će pokazati da 

li je možda iza toga neki politički interes. Prije ovog glasanja mi vijećnici HSS-a ćemo se 

povući, većinu imate. Zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji. Hvala. 

 

 IGOR RIZMANOVSKI – Zahvaljujem gosp. Horvatu. 

 Da li ima još netko prijedlog za izbor predsjednika sukladno Poslovniku?  

 Ako nema, daje ovaj prijedlog na glasanje. Tko je za? 

 Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (13 „za“ 

i 1 „suzdržan) donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA   

 

I. 

Miran Šoić, Giznik 2, Samobor, izabran je za predsjednika Gradskog vijeća Grada 

Samobora, do kraja mandatnog razdoblja Gradskog vijeća, a počevši od dana izbora. 

 

II. 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima 

Grada Samobora. 

 

 

ZAPISNIČARKA      ZAMJENIK PROČELNICE 

Nada Gorišek      Igor Rizmanovski, dipl. iur. 

 

 

 

 IGOR RIZMANOVSKI – Molim gosp. Šoića da dođe preuzeti vođenje sjednice. 

 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Zahvaljujem na podršci koju ste pružili, zahvaljujem gđi Franceković 

i gosp. Horvatu na dosadašnjoj suradnji koju smo u pripremi Vijeća imali, na način koji je, 

mislim da puno ne bi trebali govoriti nego idemo dalje na naš dnevni red. 

 Došlo je do pomicanja ovih točaka, kako smo rekli, te sada prelazimo na petu točku 

dnevnog reda – Prijedlog odluke o raspodjeli… 
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 Pardon, još potpredsjednici, ja sam mislio da budem sam vodio, pa ja to na brzinu. 

 

AD4.) 

¸ MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Samobora koji se dostavio Gradskom vijeću, tu imamo, također, trinaest potpisa za 

prijedlog. Prvi prijedlog je Maja Gračanin, a drugi prijedlog je Martin Komes, ako sam dobro 

pročitao. 

 Sada ćemo čuti što je Odbor za izbor i imenovanja rekao, pa da nas izvijesti 

predsjednica, iako smo već najavili. 

 

 SANJA HORVAT IVEKOVIĆ – Isto kao prethodna točka. Dakle, Odbor za izbor i 

imenovanja u svom sastavu je razmotrio prijedloge, prijedlog kao što je sve rečeno. Dakle, za 

potpredsjednicu Maja Gračanin, a isto tako za potpredsjednika gosp. Martin Komes. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Evo, čuli smo prijedloge. 

 Da li ima kakvih pitanja ili rasprave? 

 Ako nema, onda dajem na glasanje da se izabere Maja Gračanin za potpredsjednicu? 

 Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14 „za“) 

donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

O IZBORU POTPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 

I. 

Maja Gračanin, Ulica Đure Basaričeka 9/2, Bregana, izabrana je za potpredsjednicu 

Gradskog vijeća Grada Samobora, do kraja mandatnog razdoblja Gradskog vijeća, a počevši 

od dana izbora. 

 

II. 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima 

Grada Samobora. 

 

 

A.) 

 MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 

Samobora gosp. Martina Komesa. 

 Tko je za taj prijedlog? 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14 „za“) 

donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

 

I. 

Martin Komes, Ulica Kneza Borne 4, Samobor, izabran je za potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Samobora, do kraja mandatnog razdoblja Gradskog vijeća, a počevši od dana 

izbora. 

 

 

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

Grada Samobora. 

MIRAN ŠOIĆ – Čestitam novoizabranim potpredsjednicima i molim ih da zauzmu 

radna mjesta. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje pauzu od deset minuta, na prijedlog Kluba 

vijećnika SDP-a. 

 Nastavlja se s radom sjednice. 

Na sjednici je nazočno četrnaest vijećnika, te postoji kvorum za donošenje 

pravovaljanih odluka. 

 

 

AD5.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o raspodjeli 

rezultata Grada Samobora za 2020. godinu.  

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da u ime 

predlagatelja da kratko uvodno obrazloženje. 

 

 ŽELJKO RADOVANIĆ – Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 

su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Odbor za statutarno – pravna pitanja raspravio je ovaj materijal i 

prihvatio ovu točku. 

 Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

S obzirom da se nitko ne javlja zaključujem raspravu i dajem na glasanje - Prijedlog 

odluke o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2020. godinu.  

 Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 

 Tekst Odluke o raspodjeli rezultata prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD6.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da u ime 

predlagatelja da kratko uvodno obrazloženje. 

 

ŽELJKO RADOVANIĆ – Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 

su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Odbor za statutarno – pravna pitanja raspravio je ovaj materijal i 

prihvatio ovu točku. 

 Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 



12 

 

S obzirom da se nitko ne javlja zaključujem raspravu i dajem na glasanje - Prijedlog II. 

izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu. 

 Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 

 

Grada Samobora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 

 Tekst II. izmjena i dopuna Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 

dio. 

 

 

AD7.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića da u ime predlagatelja da kratko uvodno obrazloženje. 

 

ŽELJKO RADOVANIĆ – Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 

su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Odbor za statutarno – pravna pitanja raspravio je ovaj materijal i 

prihvatio ovu točku. 

 Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

S obzirom da se nitko ne javlja zaključujem raspravu i dajem na glasanje - Prijedlog 

odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o izvršavanju Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 

dio. 

 

 ŽELJKO RADOVANIĆ – Samo bih se htio zahvaliti svim pročelnicima koji su vrlo 

operativno i korektno sudjelovali u izradi ovog dokumenta i jasno svima vama vijećnicima na 

donošenju i na potpori. 

 

 

AD8.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu. 

Predlažem da nemamo uvodno obrazloženje da još jedanput ne slušamo ono što je 

napisano, nego ukoliko ima pitanja da odmah idemo na pitanja i raspravu. Da li može tako, 

znači, aklamacijom je prihvaćeno. 
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Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA 

 

građenja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu u tekstu kao što je dan 

u materijalima za sjednicu. 

 II. izmjene i dopune Programa prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

 

AD9.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

  

Ako nema pitanja zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. 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.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjene 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Imamo li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog izmjene 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 
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IZMJENE PROGRAMA 

 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za 

sjednicu. 

 Tekst Izmjene programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD11.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog 

razvoja Grada Samobora za 2021. godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog 

razvoja Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada 

Samobora za 2021. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu 

Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD12.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 

Samobora za 2021. godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 

Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2021. godinu, 

u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 

dio. 
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AD13.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2021. godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog II. izmjena 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

II. IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2021. godinu, u tekstu kao što 

je dan u materijalima za sjednicu. 

Tekst II. izmjena Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavi dio. 

 

 

AD14.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2021. 

godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog izmjena 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2021. 

godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2021. godinu, u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izmjena Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD15.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena 

Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2021. godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 
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Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog II. izmjena 

Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

II. IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2021. godinu, u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 

 Tekst II. izmjena Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD16.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. godinu. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog II. izmjena 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeće 

 

II. IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 

 Tekst II. izmjena Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD17.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

izmjeni Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Grada Samobora.  

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog odluke o izmjeni 

Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada 

Samobora.  

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeću 
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ODLUKU 

 

o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Grada Samobora, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.  

 Tekst Odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD18.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na točku osamnaest - Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada 

Samobora u 2021. godini. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog odluke o izmjeni 

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva Grada Samobora u 2021. godini. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva Grada Samobora u 2021. godini, u tekstu kao što je dan u materijalima za 

sjednicu. 

 Tekst Odluke o izmjeni Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD19.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Samobora u 2021. godini. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog odluke o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Samobora u 2021. godini. 

 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeću 
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ODLUKU 

 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Samobora u 2021. godini, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o izmjeni Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD20.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

osnivanju Kulturnog vijeća Grada Samobora. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog odluke o 

osnivanju Kulturnog vijeća Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Samobora, u tekstu kao što je dan u materijalima za 

sjednicu. 

 Tekst Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća prilaže se ovom zapisniku i njegov je 

sastavni dio. 

 

 

AD21.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Izvor. 

O toj točki dnevnog reda održali su raspravu: 

- Odbor za izbor i imenovanja i 

- Odbor za statutarno – pravna pitanja 

te su prihvatili navedenu točku dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog odluke o 

imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Izvor. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Izvor u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o imenovanju ravnateljice prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 

dio. 
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AD22.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset drugu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa trgovačkim 

društvom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje sanitarnog vodoopskrbnog 

cjevovoda u naselju Noršić Selo i Bašić Breg. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog zaključka o 

odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa trgovačkim društvom 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda u 

naselju Noršić Selo i Bašić Breg. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti s trgovačkim društvom 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda u 

naselju Noršić Selo i Bašić Breg, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti prilaže 

se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD23.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset treću točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka 

o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa trgovačkim društvom 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Prigorskoj ulici 

u Kladju. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog zaključka o 

odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa trgovačkim društvom 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Prigorskoj ulici 

u Kladju. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti s trgovačkim društvom 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u svrhu izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Prigorskoj ulici 

u Kladju, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti prilaže 

se ovom zapisniku i njegov je sastavni di. 
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AD24.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa trgovačkim 

društvom Odvodnja Samobor d.o.o. u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže na području grada 

Samobora. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Prijedlog zaključka o 

odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti sa trgovačkim društvom Odvodnja 

Samobor d.o.o. u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže na području grada Samobora. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti s trgovačkim društvom Odvodnja 

Samobor d.o.o. u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže na području grada Samobora, u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti prilaže 

se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD25.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset petu točku dnevnog reda - Godišnje izvješće 

o radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje pauzu od pet minuta, na prijedlog Kluba 

vijećnika SDP-a. 

 Nastavlja se s radom sjednice. 

Na sjednici je nazočno četrnaest vijećnika, te postoji kvorum za donošenje 

pravovaljanih odluka. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Pitam da li ima pitanja da ne idemo na obrazloženje, jer ono što piše  

u materijalima mogu samo ravnateljice ponoviti.  

Evo, gđa Ivanuš, ravnateljica Dječjeg vrtića Grigor Vitez je, također, tu. 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Godišnje izvješće o radu 

Dječjeg vrtića Grigor Vitez. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 

I. 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez, Perkovčeva 88/1, 

Samobor, za pedagošku godinu 2020./2021., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 

II. 

Tekst Godišnjeg izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD26.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset šestu točku dnevnog reda - Godišnje izvješće 

o radu Dječjeg vrtića Izvor. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

Gđa Martina Trošelj, ravnateljica Dječjeg vrtića Izvor je, također, tu. 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Godišnje izvješće o radu 

Dječjeg vrtića Izvor. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

I. 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor, Gustava Krkleca 2, Samobor, 

za pedagošku godinu 2020./2021., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

II. 

Tekst Godišnjeg izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD27.) 

 MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset sedmu točku dnevnog reda - Izvještaj o 

korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za rujan 2021. godine. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Izvještaj o korištenju 

sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za rujan 2021. godine. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan 2021. godinu 

utvrđenih u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu 

u tekstu kako slijedi: 
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Datum 

plaćanja 

Rashod-opis Iznos 

UTROŠENO 01.01.-31.08.2021. 0,00 

Rujan:  

21.09.2021. Nabava informatičkog rješenja za 

transparentnost proračuna (modula 

iTransparentnost) po računu 

Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka 

cesta 7a, Zagreb 

18.750,00 

UKUPNO UTROŠENO RUJAN 18.750,00 

SVEUKUPNO UTROŠENO 01.01.-30.09.2021. 18.750,00 

 

 

AD28.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset osmu točku dnevnog reda - Izvještaj o 

korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za listopad 2021. godine. 

Odbor za statutarno – pravna pitanja prove je raspravu po ovoj točki i prihvatio ju u 

cijelosti kakva je i vama dostavljena u materijalima. 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem na glasanje Izvještaj o korištenju 

sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za listopad 2021. godine. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad 2021. godinu 

utvrđenih u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu 

u tekstu kako slijedi: 

- sredstava proračunske zalihe za listopad 2021. godine, utvrđena u Proračunu Grada 

Samobora za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu, nisu korištena. 

 

 

AD29.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na dvadeset devetu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije TO 2.1.1. Potpora 

razvoja opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LRS 

LAG Sava – Projekt Radovi na objektu PD Ivica Sudnik“. 

 Materijal ste dobili danas na klupe. 

Molim gosp. Marinka Džepinu da da uvodno obrazloženje, jer možda netko nije stigao 

pročitati u ovom obimnom dnevnom redu. 

 

MARINKO DŽEPINA – Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

MIRAN ŠOIĆ – Otvaram raspravu? 

Ima li pitanja? 
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Htio sam samo pitati, s obzirom da nisu svi planinari, gdje je lokacija Planinarskog 

doma? Dobro, ja znam, ali samo provjeravam, svi vijećnici nisu planinari, pa provjeravam da 

li znaju da je to na Velikom Dolu. 

 

 SANJA HORVAT IVEKOVIĆ – Htjela bih izraziti apsolutnu podršku ovakvom 

projektu, koji nadam da će biti u budućnosti još više pripremljeni, pozivam službe da budu 

apsolutno još agilnije, nego su bile do sada. Dakle, svakodnevno čujemo za mnogobrojne 

natječaje, za koje čekamo već mjesecima da se otvore, znamo da imamo dosta projekata već 

odavno pripremljenih koje možda treba revidirati, nadograditi, dajemo punu podršku i neka 

bude uspješna realizacija da se dobiju ta sredstva. Treba pratiti natječaje, a to je jedan od 

primjera kako možemo razvijati naš grad u budućnosti još više. Stoga samo kažem, neka službe 

budu agilne, neka rade, neka prate i apsolutna podrška. 

 

 MIRAN ŠOIĆ – Ima li još pitanja ili prijedloga? 

Ako nema zaključujem raspravu, i dajem na glasanje Prijedlog zaključka o davanju 

suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije TO 2.1.1. Potpora razvoja opće 

društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LRS LAG Sava – 

Projekt Radovi na objektu PD Ivica Sudnik“. 

Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 „za“) 

donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja unutar tipa operacije TO 2.1.1. Potpora razvoja 

opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LRS LAG Sava 

– za projekt „Radovi na objektu PD Ivica Sudnik“, u tekstu kao što je dan u materijalima za 

sjednicu. 

 

 

AD30.) 

MIRAN ŠOIĆ – Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Ostale informacije. 

 

Da li se netko javlja za riječ? 

Mislim da, Marinko ima glavnu informaciju, ako dobijemo novce kad bude otvorenje 

da nas ne zaboraviš pozvati gore na Planinarski dom. 

Ima li pitanja? 

MARTIN KOMES – Samo bih htio za ubuduće pozvati vijećnike HSS-a da sudjeluju 

s nama u Vijeću, jer poanta svega je da svi zajedno sudjelujemo i da svi zajedno glasamo za 

točke. Eto, za ubuduće ih molim da kad se naljute da ipak ostanu do kraja i da sudjeluju u radu 

Vijeća. Eto, to sam samo htio reći. Hvala. 

MIRAN ŠOIĆ – Evo, stigli smo do kraja, a nadam se da se vidimo negdje početkom 

dvanaestog mjeseca, kada će biti pripremljen novi materijal, a onda još jedna sjednica prije 

kraja godine, ona najbitnija i ona najvažnija, a to je proračun za iduću godinu. 

Zahvaljujem se svima koji ste se odazvali na današnju sjednicu Vijeća. 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je iscrpljen, 

predsjednik Gradskog vijeća zaključuje 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 

 

 Dovršeno u 17.55 sati. 

ZAPISNIČARKA  ZAMJENIK PROČELNICE  PREDSJEDNIK 

 

Nada Gorišek    Igor Rizmanovski, dipl. iur.      Miran Šoić 


