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REPUBLIKA  HRVATSKA         

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD SAMOBOR 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/21-01/4 

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

Samobor, 20.8.2021. 

 

 

 

ZAPISNIK 

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 20. kolovoza 2021. 

godine u prostorijama Centra za mlade „Bunker“ 
 

Započeto u 15.00 sati. 

 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Luka Bišćan, Davor Daničić, Irena Franceković, Goran Gorše, Ivan 

Horvat, Sanja Horvat Iveković, Matija Hržić, Đurđica Jančikić, Martin Komes, Tatijana Lenart, 

Marija Lindić, Darko Lisec, Željko Mataušić, Marko Matijaščić, Denis Meczner, Marko 

Požgaj, Stjepan Razum, Željko Stanec, Miran Šoić 

 

 

IZOČNI VIJEĆNICI:– Nika Fleiss i Maja Gračanin 

 

PROČELNICA: Valentina Horvat 

 

 

OSTALI: 

- Petra Škrobot, gradonačelnica Grada Samobora 

- Petar Burić, zamjenik gradonačelnice Grada Samobora 

- Željko Radovanić, Marinko Džepina, Davor Bošković, Zvonko Župančić, Juro Horvat, 

pročelnici Grada Samobora 

- Ana Huljev Domović, voditeljica Referade za stručne poslove gradonačelnice u 

Upravnom odjelu za opće, pravne i tehničke poslove 

- Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica 

- Daniel Cvetković, viši referent za opće poslove 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 

- javnost 

 

 

 

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

 

ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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IRENA FRANCEKOVIĆ – Sve vas lijepo pozdravljam. Danas je sazvana 2. sjednica 

Gradskog vijeća s početkom u 15.00 sati, pa bih molila prije početka sjednice  gđu Anu Huljev 

Domović da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika.  

 

ANA HULJEV DOMOVIĆ – Možemo krenuti s prozivkom vijećnika. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Znači od 21 vijećnika nazočno je 19 vijećnika, te 

konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka i 

zaključka, te otvaram 2. sjednicu Gradskog vijeće Grada Samobora. 

 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 1. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Samobora održane 18.6.2021. godine 

 

Da li netko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 1. sjednice? 

Ako nema, predlažem da se isti prihvati i verificira. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

„za“) donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

I. 

Verificira se Zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 18. 

lipnja 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, sukladno članku 125. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća predlažem da se na 

prijedlog predlagatelja, a sukladno članku 150. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora 

iz predloženog dnevnog reda izostave točke 9., 10 i 11., pa tako dosadašnja točka 12. 13. i 14. 

postaju točke 9. 10. i 11. 

Da li ima još netko nekakvu izmjenu na predloženi dnevni red s ovim izmjenama? 

Ako nema, molim vas da s glasanjem „za“ potvrdimo dnevni red za današnju sjednicu.  

 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") usvojilo sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora 

za 2021. godinu 

2. Prijedlog odluke o donošenju dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada Samobora  

3. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenu Urbanističkog plana 

uređenja mješovite zone Sitnice I u Samoboru 

4. Prijedlog odluke o izradi III: točkastih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog 

plana uređenja Grada Samobora i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Bobovica u Samoboru 
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5. Prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza učenika osnovnih škola na području 

grada Samobora 

6. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o subvencioniranju učeničkih 

osnovnoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.09. do 

31.12.2021. godine 

7. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Samobor  

8. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na kčbr. 5519/6 zk.ul. 6732 k.o. 

Samobor 

9. Prijedlog zaključka o izboru članova Upravnog vijeća ustanove Gradska knjižnica 

Samobor 

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

ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine 

11. Ostale informacije. 

 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Otvaramo Aktualni sat, to je vrijeme u kojem vijećnici 

mogu postavljati  pitanja gradonačelnici, pročelnicima i ostalima. 

Pozivam vas, da li netko od vijećnika ima pitanje za Aktualni sat? 

 

Ako nema nitko pitanja za gradonačelnicu, nemojte se čuditi, jer mi smo imali jednu 

malu raspravu da ipak još nije prošlo sto dana i da vas nećemo gnjaviti prije tih sto dana s 

pitanjima, pa ćemo to ostaviti kada se stvar malo zalaufa.  

 

 Predsjednica Gradskog vijeća zaključuje Aktualni sat, te se prelazi na rad po 

usvojenom Dnevnom redu. 

 

 

AD1.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke 

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. 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. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Da li se netko javlja za raspravu po ovoj temi? S obzirom da se nitko ne javlja 

zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeću 
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ODLUKU 

 

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

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

dio. 

 

 

AD2.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda – Prijedlog 

odluke o donošenju dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Samobora.  

Molim gosp. Džepinu, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte 

Europske unije da u ime predlagatelja da kratko uvodno obrazloženje. 

 

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

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Tko se javlja za raspravu po ovoj točki? S obzirom da se nitko ne javlja zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o donošenju dopuna Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Grada Samobora.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o donošenju dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Samobora u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu.  

 Tekst Odluke o donošenju dopuna Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je 

sastavni dio. 

 

 

AD3.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke 

o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenu Urbanističkog plana uređenja mješovite zone 

Sitnice I. u Samoboru. 

Molim gosp. Džepinu, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte 

Europske unije da u ime predlagatelja da kratko uvodno obrazloženje. 

 

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

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  
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te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Da li ima netko pitanje po ovoj točki dnevnog reda? 

 

Iz klupe su se javljali nazočni građani za riječ, a koji po Poslovniku Gradskog 

vijeća ne mogu sudjelovati u raspravi. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Mislim da po Poslovniku Gradskog vijeća na Vijeću 

mogu govoriti samo vijećnici. Stoga ću zamoliti gosp. Džepinu da nam malo još objasni, jer 

mislim da većina ovdje vijećnika ne zna što su to i gdje su Sitnice. Da nam objasni kada se radi 

Detaljni urbanistički plan na ovaj način, pretpostavlja se, da se to radi na zahtjev od nekog 

investitora, pa da nam obrazloži tko je taj investitor i za koju namjenu će se raditi ovaj 

Urbanistički plan, ako može gosp. Marinko još malo. 

 

MARINKO DŽEPINA – Evo, kao što sam i na samom početku rekao ovo je prijedlog 

odluke, znači s današnjim danom mi pokrećemo proceduru izrade izmjene UPU. Znači, ovim 

danom prihvaćanjem ove točke na sjednici Gradskog vijeća pokrećemo proceduru za izradu. 

Ukoliko ima dodatnih pitanja bilo za sam tijek, način i sve ono što će izrađivač staviti u UPU 

možete doći do mene i možemo o tome porazgovarati i možemo o tome jednostavno razmijeniti 

mišljenje. Ovaj dio se odnosi na  ukupnu površinu pedeset devet hektara, a nalazi se zapadno 

od Ulice Krešimira Purića u naselju Samoborski vrtovi. Investitor je privatni i nema nikakve 

situacije da štitimo nekoga, u ovom trenutku mislim da se radi o prostoru za pomicanje prostora 

u mješovitu namjenu za izgradnju privatne škole. Ukoliko trebate dodatnih informacija možete 

doći do nas. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Oprostite Marinko, ali ono što nas sve zanima je to da taj 

privatni investitor vjerojatno ima neko ime. 

 

MARINKO DŽEPINA – Ja sada ovdje nemam ime firme, a pismo namjere postoji u 

Gradu kod mene, pa se može doći vidjeti. Ne znam sada ime te firme, da vam budem iskren, 

ali pismo namjere je kod mene i možete ga doći vidjeti, a isto nisam ponio sa sobom. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Pozivam vijećnike za raspravu po ovoj točki dnevnog 

reda. 

Ako se nitko ne javlja zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o 

izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenu Urbanističkog plana uređenja mješovite zone 

Sitnice I. u Samoboru.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenu Urbanističkog plana uređenja mješovite zone 

Sitnice I. u Samoboru u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o izradi izmjena i dopuna Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je 

sastavni dio. 
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AD4.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog 

odluke o izradi III: točkastih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada Samobora i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bobovica 

u Samoboru. 

Molim gosp. Džepinu da u ime predlagatelja da kratko uvodno obrazloženje. 

 

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

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Da li netko od vijećnika želi postaviti pitanje? 

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

odluke o izradi III: točkastih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada Samobora i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bobovica 

u Samoboru. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izradi III: točkastih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 

Samobora i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bobovica u 

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

 Tekst Odluke o izradi III. točkastih izmjena i dopuna Odluke prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD5.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke 

o subvencioniranju prijevoza 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. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 
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ŽELJKO STANEC – Mi ćemo biti naravno za točku dnevnog reda, tako da ne bi bilo 

tu nekakve panike, samo bih postavio jedno pitanje. Ovaj školski prijevoz trebao je biti u sklopu 

javne nabave komunalnog linijskog prijevoza, pa me zanima sada jedno, a ne znam tko će 

odgovoriti Zvonko ili Juro, u kojoj je to fazi, da li se to nastavlja s time besplatnim javnim 

linijskim prijevozom? Ovo je sada vrijeme, ako je to prekinuto, nastaviti na ovaj model 

subvencije. Molim da mi se na to pitanje odgovori. 

Poslije imate točku ugovor gdje imate tarife, a niste naveli u ugovoru da li je to po tarifi 

3 ili tarifi 4, napisali ste da će samo subvencionirati prijevoz, a ipak je razlika u cijeni pa si to 

isto malo popravite, jer nisu iste cijene tarifa 3 i 4., a to je poslije ovog sporazuma, ugovor o 

subvenciji. Mi smo inače za, ali samo mali ispravak. 

 

IRENA FRANEKOVIĆ – Da li se još netko javlja za raspravu? 

Izvolite, molim da se predstavite jer niti ja ne znam vaše prezime, ispričavam se, stoga 

vas molim da se predstavite pa da i novinari znaju tko ste. 

 

MARKO POŽGAJ – Ja, sam Požgaj Marko, dolazim ispred stranke Fokus. Imao bih 

samo pitanje za gosp. Horvata. Pošto sam ja iz Molvica, znam da slučajno tamo djeca idu i u 

Svetu Nedelju u Osnovnu školu i imaju školske autobuse. Zanima me, da li oni mogu koristiti, 

pošto ne kupuju pokaz, prijevoz za vannastavne aktivnosti (npr. treniraju nogomet u NK 

Samoboru) besplatno? 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Gosp. Horvat, možete vi odgovoriti na to pitanje? 

 

JURO HORVAT – Na prvo pitanje uvaženog vijećnika gosp. Staneca, mislim da bi 

jedan kratki odgovor mogao dati Upravni odjel za komunalne djelatnosti, s obzirom da nemam 

sve informacije o tome na koji model će biti riješen prijevoz u buduće i u kojoj je fazi sada. 

Međutim dok se ne riješi novi prijevoz potpisuje se ugovor, odnosno obvezan je prijevoznik 

realizirati prijevoz u gradu Samoboru, dok se ne nađe novi prijevoznik, odnosno novi 

koncesionar. 

Što se tiče pitanja gosp. Požgaja, dakle, Grad pokriva za izvannastavne aktivnosti 

troškove pokazne mjesečne markice za sve učenike s prebivalištem u gradu Samoboru, 

neovisno da li polaze OŠ Sv. Nedjelja, Klinča Sela, gdje polaze učenici s teritorija grada 

Samobora. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Da li se još netko javlja za raspravu po ovoj točki? 

Ako mi dozvolite ja bih raspravljala isto po ovoj točki, nadam se da ne moram izlaziti 

za govornicu.  

U prošlom sazivu Gradskog vijeća ja sam bila oštri borac za prava školske djece, da se 

stvarno voze od kuće do škole. Vidim da se ovdje ugovor radi samo do 31.12., pa 

pretpostavljam da će se u budućnosti tu nešto mijenjati, pa u tom smislu pozivam ili gosp. 

Župančića, ako to zna, ili gđu gradonačelnicu da nam samo ukratko da naznake što se u stvari 

planira u budućnosti. 

 

PETRA ŠKROBOT – Što se tiče prijevoza pretpostavljam da ste vidjeli ovaj natječaj 

koji je bivša vlast raspisala i koji je bio u tijeku, da smo odlučili ići u poništenje natječaja, a 

koliko s pravne strane to treba obrazložiti ovdje je pročelnica Valentina, ona to može. 

Što se tiče javnog prijevoza dalje, taj iznos analizirali smo Studiju i gledali smo  koji su 

bili zaključci prevedene studije. Smatramo da time nikako nije unaprijeđen prijevoz na 

području grada i ovo za što se trebamo zalagati, a iznos od jedanaest milijuna kuna koliko je to 

trebalo koštati Grad je popriličan, i zato smo odlučili da je potrebno izraditi novu studiju i 
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napokon napraviti jedno dugoročno rješenje za javni prijevoz u gradu. To će biti sljedeći korak, 

dakle zato je ovaj ugovor o prijevozu školske djece do 31.12. dok nam studija ne pokaže što je 

najbolje. Ovaj puta se studija mora stvarno neovisno raditi i onda ponovno raspisivanje 

natječaja. Razgovarala sam s gđom Franceković u nekoliko navrata po tom pitanju, i vidim da 

smo imale neka slična mišljenja po tom pitanju. Cilj je stvarno dugoročno riješiti taj problem. 

Ako ima još pitanja, stojim na raspolaganju. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Hvala vam puno na odgovoru. Nadam se da je malo svima 

lakše i da će ipak stvari krenuti na bolje. 

Da li neto ima još raspravu po ovoj temi? 

Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o 

subvencioniranju prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o subvencioniranju prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Samobora u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika prilaže se ovom zapisniku i njegov 

je sastavni dio. 

 

 

AD6.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o subvencioniranju učeničkih osnovnoškolskih 

mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.09. do 31.12.2021. godine. 

Molim gosp. Horvata, da nam da obrazloženje. 

 

JURO HORVAT – Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu, s time da je napomenuo da što se tiče obračuna da 

se isti obračunava po tarifi 4. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Da li se netko javlja za raspravu po ovoj točki? 

Ako ne, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o odobravanju 

sklapanja Ugovora o subvencioniranju učeničkih osnovnoškolskih mjesečnih relacijskih 

pokaznih markica za razdoblje od 01.09. do 31.12.2021. godine.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 

I. 

Prihvaća se Prijedlog ugovora o subvencioniranju učeničkih osnovnoškolskih 

mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01. rujna do 31. prosinca 2021. godine, 

u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 

II. 

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Samobora za potpis Ugovora iz točke I. ovog 

zaključka. 

 

 

AD7.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog 

odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Samobor.  

Molim gosp. Džepinu da nam da obrazloženje. 

 

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

koje su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Da li netko ima raspravu po ovoj točki? 

Koliko nitko nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o 

donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Samobor.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Samobor, u tekstu kao što je dano u materijalima za sjednicu. 

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

 

 

AD8.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na kčbr. 5519/6 zk.ul. 6732 k.o. Samobor. 

U materijalima ste dobili ponovljenu prvu stranicu točke 8., jer greškom u materijalima 

koje ste dobili doma nije bila isprintana pozadina na toj stranici. Znači, nema izmjene nego je 

krivo bilo printano.  

Molim gosp. Džepinu da nam da obrazloženje. 
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MARINKO DŽEPINA – Daje kratko uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a 

koje su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Da li netko ima neka pitanja ili raspravu na ovu temu? 

Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o ukidanju statusa 

javnog dobra na kčbr. 5519/6 zk.ul. 6732 k.o. Samobor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

I. 

Utvrđuje se da je kč.br. 5519/6, oranica Vučja jama,  zk.ul.  6732,  u pov. od 44 m2,  

k.o. Samobor, javno dobro - nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu Grada Samobora, 

sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14., 

110/19.) i Odluci o nerazvrstanim cestama Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 

br. 4/14.).  

II. 

Ukida se status javnog dobra - nerazvrstane ceste u neotuđivom vlasništvu Grada 

Samobora,  kč.br. 5519/6, oranica Vučja jama, zk.ul.  6732,  u pov. od 44 m2,  k.o. Samobor, 

te da se ista upiše u vlasništvo Grada Samobora temeljem članka 103. Zakona o cestama. 

 

III. 

Dozvoljava se da se, bez ikakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja, u zemljišnim knjigama 

Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru, Zemljišno - knjižnog odijela, 

na temelju ovog zaključka izvrši ukidanje statusa javnog dobra - nerazvrstane ceste u vlasništvu 

Grada Samobora, kč.br. 5519/6, oranica Vučja jama,  zk.ul. 6732,  u pov. od 44 m2,  k.o. 

Samobor i izvrši upis u vlasništvo Grada Samobora. 

 

IV. 

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

Grada Samobora.  

 

 

AD9.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o izboru članova Upravnog vijeća ustanove Gradska knjižnica Samobor. 

Molim gosp. Juru Horvata da nam da uvodno obrazloženje. 

 

JURO HORVAT – Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za izbor i imenovanja koji nije prihvatio navedenu točku dnevnog reda i 
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- Odbor za statutarno - pravna pitanja koji je donio sljedeće mišljenje: 

1. Prijedlog zaključka o izboru članova Upravnog vijeća ustanove Gradska knjižnica 

Samobor pripremljeno je, i postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim 

propisima RH, Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Samobora. 

2. Traži se od predlagatelja da dostavi prije početka sjednice Gradskog vijeća na klupe 

vijećnika životopise i uvjerenja o stručnoj spremi predloženih članova, a čime su 

ispunjeni formalni uvjeti za predloženu točku dnevnog reda. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o Prijedlogu zaključka provede 

raspravu i isti usvoji u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 

 

Dobili ste na klupe ove tri predložene kandidatkinje, pa sada ako netko želi može to 

iznijeti u raspravi. 

 

Otvaram raspravu. 

 Da li se netko javlja za raspravu? 

 

 MARKO MATIJAŠČIĆ – Moje ime je Marko Matijaščić. Zamijetio sam samo jedan 

tipfeler u ovoj cijeloj priči, Obrtnička 9, spada pod Breganu, a ne pod Samobor. 

 

 IRENA FRANCEKOVIĆ – Imaju dvije ulice Obrtnička, i ja sam se to pitala, ali znam 

da gđa Hana živi u Podvrhu ili tako negdje. 

 

MARKO MATIJAŠČIĆ – U životopisu piše Bregana, ali u biti samo sam htio čuti 

kako ovaj mikrofon zvuči. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Zahvaljujemo na ispravci. 

Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o izboru članova 

Upravnog vijeća ustanove Gradska knjižnica Samobor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeći 

ZAKLJUČAK 

 

I. 

U Upravno vijeće ustanove Gradske knjižnice Samobor iz redova Osnivača imenuju se: 

1. Hana Kovačić, Obrtnička 9, Bregana, 

2. Kristina Noršić, Matije Gupca 12, Bregana, 

3. Sanja Petrić, Ljudevita Posavskog 31, Lug Samoborski, Bregana. 

 

II. 

Utvrđuje se da su u Upravno vijeće Ustanove iz redova zaposlenika Ustanove izabrani: 

1. Maja Klisurić, Rude 84, Samobor, 

2. Blaženka Mavrić Vadlja, Svetonedeljska cesta 31, Kerestinec, Sveta Nedjelja. 

 

III. 

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

vijestima Grada Samobora. 
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AD10.) 

IRENA FRANCEKOVIĆ – Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Izvještaj o 

korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za ožujak, travanj, svibanj 

i lipanj 2021. godine. 

Molim gosp. Radovanića za uvodno obrazloženje. 

 

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

su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

IRENA FRANCEKOVIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Da li ima netko neko pitanje po ovoj točki dnevnog reda? 

Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvještaj o korištenju sredstava 

proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak, travanj, 

svibanj i lipanj 2021. godine utvrđenih u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu u tekstu kako slijedi: 

- sredstva proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine, utvrđena 

u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, nisu 

korištena. 

 

 

AD11.) 

 IRENA FRANCEKOVIĆ - Prelazim na jedanaestu točku dnevnog reda - Ostale 

informacije. 

  

 Da li se netko javlja za riječ? 

 Imam samo jednu zamolbu i napomenu za gradske službe. S obzirom da još nismo 

formirali odbore Gradskog vijeća predlažem da nam Upravni odjel za opće, pravne i tehničke 

poslove napravi matematiku koliko po kojoj stranci pripada mjesta za odbore i da stranke daju 

prijedloge kandidata, te da to u što krećem roku dostave u nadležni odjel, da možemo sazvati 

Odbor za izbor i imenovanja i da do sljedeće sjednice to priredimo. 

 Isto tako bih molila sve stranke koje sudjeluju u ovom Gradskom vijeću da daju po 

jednog predstavnika za formiranje Međustranačkog vijeća. Isto tako da zajedno s tim 

članovima odbora predložite i tu osobu za Međustranačko vijeće. Molim vas da to bude u 

nekakvom razumnom roku od nekih desetak dana. 

 Mislim da će nam sjednica negdje biti, vjerojatno, oko 15.09. ili tako negdje, pa da do 

tada stignemo to sve urediti. 

 

 Ako netko ima još neko pitanje, izvolite? 
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 Zahvaljujem se svima, još ovakvo Vijeće da smo svi bili „za“ nismo imali, bar ne u one 

moje četiri godine prošlog mandata. Puno vam se zahvaljujem na sudjelovanju i vidimo se 

negdje u rujnu. 

 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a dnevni red je iscrpljen predsjednica 

Gradskog vijeća zaključuje 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 

 

 

 Dovršeno u 16.00 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA         PROČELNICA                  PREDSJEDNICA 

 

Nada Gorišek   Valentina Horvat, dip. iur.        Irena Franceković, mag. oec. 

 

 


