REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 238-11-04/03-15-2
Samobor, 13.02.2015.

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 12.
veljače 2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora,
Trg kralja Tomislava 5, Samobor.
Započeto u 14.00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Petar Krešimir Bušljeta,
Marinko Džepina, Damir Gorišek, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Vinko Kovačić, Željko
Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav Pađan, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Vjeran
Štublin, Marko Tandarić, te naknadno pristigli: Stjepan Kozlina, Irena Kapor
IZOČNI VIJEĆNICI: Željko Bošković, Maja Gračanin - opravdala, Boris Makarun, Linda
Rossini Gajšak, Zvjezdana Sečen - opravdala, Franjo Štefanić - opravdao, Ivan Vlainić, Anica
Vraneković
PROČELNICA: Ana Vlah
OSTALI NAZOČNI:
-

Krešo Beljak, gradonačelnik Grada Samobora
Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora
Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora
Zvonko Župančić, Željko Radovanić, Valentina Horvat, Mario Anušić, Mladen Ogrinc,
Hrvoje Frankić, Juro Horvat, pročelnici upravnih tijela Grada Samobora
Željko Otmačić, direktor trgovačkog društva Energo inspekt d.o.o.
Romina Galović, predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora
Josip Petrić, viši referent za informatičke poslove u Uredu gradonačelnika
Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica
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 16. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao
na današnji dan u 14.00 sati, te prije otvaranja sjednice molim gđu Anu Vlah, pročelnicu
Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika.
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 16. sjednici prozivkom
vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici
nazočno 15 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora i
pozdravljam sve nazočne na sjednici.
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 15. sjednice
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 18. prosinca 2014. godine:
Pitam, da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 15. sjednice?
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Verificira se Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 18.
prosinca 2014. 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.
Pitam 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 (15
"za") usvojilo sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu
2. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Samobora
3. Prijedlog odluke o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za područje grada
Samobora
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Grada Samobora
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Samobora
6. Prijedlog odluke o ispravci grešaka u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Samobora
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7. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju
nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Samobora čija pojedinačna vrijednost
prelazi 0,5% iznosa prihoda
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. za
opskrbu prirodnim plinom osnovnih škola na području Grada Samobora
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva Mešić Com d.o.o. za
rekonstrukciju (dogradnju) Osnovne škole Samobor
10. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o sufinanciranju Programa
predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Osmijeh za 2015. godinu
11. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o sufinanciranju Programa
predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Mali prijatelji za 2015. godinu
12. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o sufinanciranju učeničkih
srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2015. godinu
13. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o sufinanciranju studentskih
mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2015. godinu
14. Prijedlog zaključka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Samobora - revizija
15. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje za 2015. godinu
16. Prijedlog plana Akcije Grad Samobor – prijatelj djece za 2015. godinu
17. 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.
VJERAN ŠTUBLIN - Iako poštovani gradonačelnik očekuje pitanje o Zimskoj
službi, ja ga neću postaviti, jer Zimska služba ne funkcionira, a to ćemo promijeniti za dvije
godine kada osvojimo vlast, mene neke druge stvari zanimaju. Naime, na prošloj sjednici
Gradskog vijeća na pitanje uvažene kolegice, a vezano uz sanaciju odlagališta Trebež,
odgovor je dao gosp. Frankić koji je tada vrlo slikovito rekao da je stručni tim Grada
Samobora u fondu u tom trenutku i da peglaju projektnu dokumentaciju. Sada me zanima da li
je projektna dokumentacija ispeglana i u kojoj fazi je taj projekt? To je moje prvo pitanje.
Drugo pitanje, dobio sam informaciju na sjednici Županijske skupštine u prosincu
prošle godine da je Zagrebačka županija zajedno s Krapinskom-zagorskom županijom ušla u
projekt LED rasvjete i sanacije javne rasvjete, na način da se preko EU fondova investira u
LED rasvjetu. Zaima me, tamo je naime rečeno, da od 34 jedinice lokalne samouprave jedino
dvije nisu potpisale taj ugovor ili sporazum, a to je Grad Samobor i Općina Kravarsko, da li je
to točno? Ako je, zašto Samobor u taj projekt nije ušao? Prema mojim informacijama ulaskom
u taj projekt i realizacijom tog projekta nastaju uštede od 40% u potrošnji električne energije.
Na temelju kojeg izračuna je izračunato da to nije isplativo za Samobor?
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Imam dva pitanja za našeg gradonačelnika. Prvo
pitanje se odnosi na gosp. Miljenka Beljaka koji je pomoćnik direktora za tehničke poslove u
Komunalcu. Zanima me na koji način je gospodin zaposlen? Ako je zaposlen preko javnog
natječaja zanima me gdje je to objavljeno i kada, pošto je isti donedavno bio umirovljenik.
Drugo pitanje vezano je za Komunalac i Odvodnju. Zanima me točan broj zaposlenih
na određeno i neodređeno vrijeme s danom 12.02.2015. godine? Za to bih molio pisani
odgovor iz kojeg se to da iščitati i da budu razdvojeni koji su na određeno, a koji na
neodređeno.
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na postavljena
pitanja.
KREŠO BELJAK - ...
Odgovor gosp. gradonačelnika nije u zapisnik uneseni od riječ do riječi iz razloga
što mikrofon nije radio.
VJERAN ŠTUBLIN - S obzirom da je gradonačelnik prvo rekao da nije razumio
pitanje za Trebež. Dake, moje pitanje je bilo vezano uz diskusiju ili pitanje na Aktualnom satu
prošle sjednice Gradskog vijeća. Što je sa sanacijom projekta Trebež? Hrvoje Frankić je
odgovorio sljedeće: "Što se tiče Trebeža, vjerojatno naš tim ispred Grada Samobora još uvijek
sjedi u Fondu za zaštitu okoliša i imaju fina peglanja oko natječajne dokumentacije koja bi
trebala kao takova izaći za daljnji nastavak projekta."
Ja sam postavio pitanje, da li je natječajna dokumentacija ispeglana, odnosno u kojoj
je fazi taj projekt, jer imam informaciju da je sklopljen ugovor s određenim rokom za
isključenje takvog projekta, pa me to zanimalo.
Što se tiče LED rasvjete, po mojoj informaciji, gradonačelniče provjerite, vi ste
donijeli zaključak kojim Grad Samobor ulazi u taj projekt, a kada je trebalo potpisati ugovor
od toga ste odustali. Zanima me iz kojeg razloga, s obzirom da ste u pravu da je to vrlo skupo,
a sredstva za to predviđena se nalaze za to u fondovima EU, konkretno u Fondu Elena.
Zanima me zašto Samobor, uz Kravarsko, jedini u Zagrebačkoj županiji nije tome pristupio?
Ako vi optužujete bivšu vlast što je osvjetljavala Samobor, u redu, ja neću vama postavljati
pitanje da li ste ga vi osvjetljavali, ali hvala Bogu Samobor je europski grad lijepo osvijetljen.
Imamo mogućnosti da nam ta Europa plati jeftiniju rasvjetu, pa me zanima zašto u to nismo
ušli?
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Zahvaljujem gradonačelniku na odgovoru.
Molim vas nemojte podizati glas, ja vas se ne bojim, podsjećate me na Zdravka Mamića
Nedjeljom u 2. Za ovakve nekakve vaše prijetnje ili slično, to su najobičnije gluposti, to nije
nivo Gradskog vijeća. Ako imate nešto protiv slobodno recite, možete doći i vi u 5 sati ujutro
i pokucati, nema opće problema.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na pitanje u svezi
Trebeža.
KREŠO BELJAK - ...
Odgovor gosp. gradonačelnika nije u zapisnik uneseni od riječ do riječi iz razloga
što mikrofon nije radio.
Gradonačelnik je odgovorio na sva postavljenja pitanja, osim, pitanja
postavljenog od strane vijećnika Petra Krešimira Bušljete u svezi broja zaposlenih u td
Komunalac d.o.o. i Odvodnja Samobor d.o.o.
VJERAN ŠTUBLIN - Pokušat ću ipak sačuvati dignitet Gradskog vijeća i neću se
spuštati na ovu razinu komunikacije, koju predlažem predsjedniče da vi radite umjesto mene.
Ono što ja mogu reći na ovu temu, poštovani gradonačelniče, ako dozvolite, ja ću vam
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pribaviti vaš zaključak kojim ste prihvatili ulazak u taj projekt i svu potrebnu dokumentaciju
da shvatite da ste propustili jednu priliku, a onda ćemo moći komentirati zašto.
BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ i ima li pitanja? Nema,
zaključujem Aktualni sat.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje Aktualni sat, te se
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.

AD1.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik
Stjepn Kozlina te je sada nazočno 16 vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
MARINKO DŽEPINA - Moja rasprava kreće u pravcu da je ovaj materijal i ova
odluka dobro napravljena, dobro zamišljena, ali nažalost kao i mnoge druge odluke bit će je
vrlo teško provesti u praksi. Vrlo teško možemo vlasnike zemljišta, livada, njiva itd., privesti
svrsi da oni vode brigu o tim svojim pašnjacima, livadama ili njivama. Zašto to govorim?
Svjedoci smo svake godine velikog broja alergena od ambrozije do svih drugih, pa u tom
pravcu bih zatražio da se poradi više na edukaciji ljudi koji se bave tom poljoprivrednom
djelatnošću i u čijem posjedu su te livade, pašnjaci, njive itd. S obzirom da moje mišljenje
možemo adekvatnom edukacijom upozoriti i reći ljudima da se radi o jednoj dobroj odluci
koju bi trebalo ispoštovati, a onda bi i u praksi imali manje probleme uz zdravlje ljudi s
pojedinim alergenima.
Na prošloj sjednici Gradskog vijeća sam postavio, tražio i zamolio, pa vidim da to u
ovoj odluci i stoji, da se poljski putevi (Vrbovca, Domaslovca, Strmca) urede i da se
održavaju, što je dobra stvar ovdje u ovoj odluci, ali da bi ljudi to radili, moje mišljenje je,
trebalo bi poraditi na tome da se informiraju vlasnici tih poljskih puteva, odnosno korisnici
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njiva uz poljske puteve i da im se da odgovarajući materijal pa da oni mogu to sami poravnati,
počistiti ili na neki drugi način to urediti.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeću
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.
Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD2.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Samobora.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
VJERAN ŠTUBLIN - Nemam raspravu na ovu točku dnevnog reda, ali bih molio ako
je moguće da se uvodno obrazloženje ne čita, jer smo sve to dobili. Da skratimo muke
uvaženom pročelniku, predlažem, ako se vi slažete, neka ukratko obrazloži odluku koja je
pred nama pa onda možemo o tome raspravljati. Čitati ovo što smo svi pročitali u
materijalima mislim da nema potrebe, to je moje mišljenje.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
namjene Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeću
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ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Samobora u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD3.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prijedlog odluke o broju i razmještaju povjerenika civilne
zaštite za područje grada Samobora.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
VJERAN ŠTUBLIN - Imamo samo pitanje ako mi može pročelnik pojasniti, čisto
informacije radi. Na koji način će se odabirati povjerenici Civilne zaštite, tih 104 za područje
Samobora?
HRVOJE FRANKIĆ - Praksa u velikom broju gradova u RH bila je ta da se
predsjednici i zamjenici predsjednika mjesnih odbora stave na poziciju povjerenika, ali o tome
će se odlučiti na Kolegiju gradonačelnika i kao takvo će se onda dati Državnom uredu za
zaštitu i spašavanje na odlučivanje.
VJERAN ŠTUBLIN - Da li su sredstva za njihovo opremanja i obučavanje, tu piše da
su osigurana, na kojoj poziciji i u kojem razdjelu.
HRVOJE FRANKIĆ - Osigurana su Upravnom odjelu za gospodarstvo, na poziciji
za Zaštitu i spašavanje, a točan broj pozicije ovog momenta nemam, u iznosu od 50.000,00
kn.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o broju i razmještaju povjerenika civilne
zaštite za područje grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeću
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ODLUKU
o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za područje grada Samobora u tekstu kao što
je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD4.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Samobora.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeću
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Samobora u tekstu kao što je dan
u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD5.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Samobora.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD6.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
ispravci grešaka u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Grada Samobora.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada Samobora da
u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o ispravci grešaka u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeću
ODLUKU
o ispravci grešaka u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
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AD7.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka
o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u
vlasništvu Grada Samobora čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada Samobora da
u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je
proveo Odbor za statutarno-pravna pitanja
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
MARINKO DŽEPINA - Na ovaj prijedlog imam jednu malu sugestiju ili jedan mali
prijedlog, kada se bude drugi puta vodilo računa o sastavu komisije, ne da imam nešto protiv
ovih ljudi koji se predlažu u povjerenstvo, nego je činjenica da Gradsko vijeće, s obzirom da
se radi o iznosu većim od 1.000.000,00 kn, najviše može raspravljati o tome pa predlažem da
prilikom sastavljanja ili dopune ove odluke bude netko predložen od članova Gradskog vijeća.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provođenje
natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Samobora čija pojedinačna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA
ZA PRODAJU NEKRETNINA I POKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA SAMOBORA
I.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u
vlasništvu Grada Samobora u postupcima prodaje nekretnina čija pojedinačna vrijednost
prelazi 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, odnosno 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina.
II.
Povjerenstvo ima ukupno šest članova - predsjednika i zamjenika predsjednika, dva
člana i dva zamjenika člana.
Povjerenstvo može održati sjednicu ukoliko su prisutna najmanje tri člana, od kojih
jedan mora biti predsjednik ili zamjenik predsjednika.
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III.
Povjerenstvo provodi postupak otvaranja i razmatranja ponuda pristiglih na natječaj i
nadležnom tijelu predlaže donošenje odluka o raspolaganju nekretninama.

IV.
U Povjerenstvo se imenuju:
- Hrvoje Frankić, dipl. oec. - za predsjednika
- Valentina Horvat, dipl. iur. - za zamjenicu predsjednika
- Zvonko Župančić, dipl. ing. građ. - za člana
- Ana Vlah, dipl. iur. - za članicu
- Katica Tandarić, dipl. iur. - za zamjenicu člana
- Igor Rizmanovski, dipl. iur. - za zamjenika članice
V.
Stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje važiti Zaključak Gradskog vijeća od 18.
srpnja 2013. godine, KLASA: 021-05/13-01/5, URBROJ: 238-11-04/3-13-34.
VI.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD8.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka
o prihvaćanju ponude trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. za opskrbu prirodnim plinom
osnovnih škola na području Grada Samobora.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu
i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva Energo
Metan d.o.o. za opskrbu prirodnim plinom osnovnih škola na području Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda ponuditelja trgovačkog društva ENERGO METAN d.o.o., Trg
Matice hrvatske 5, Samobor, OIB: 12564015251, od 23.01.2015. godine, u iznosu
740.012,20 kuna bez PDV-a, što ukupno s PDV-om iznosi 925.015,25 kuna, za sklapanje
ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma br. 01/2012., KLASA: 406-07/1201/2, URBROJ: 238-11-06-02/4-12-01 za NABAVU OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM
ZA OSNOVNE ŠKOLE GRADA SAMOBORA.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi
temeljem Okvirnog sporazuma iz točke 1. ovog zaključka.
III.
Odobravaju se sredstva za nabavu iz točke 1. ovog zaključka na teret Razdjela 004,
Program Decentralizirane funkcije, Aktivnost Poboljšanje učeničkog standarda, podskupina
322 (Nabava energenata za zagrijavanje prostora osnovnih škola) Proračuna Grada Samobora
za 2015. godinu.

AD9.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva Mešić Com d.o.o. za rekonstrukciju
(dogradnju) Osnovne škole Samobor.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Vjeran Štublin, Mario Anušić.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva
Mešić Com d.o.o. za rekonstrukciju (dogradnju) Osnovne škole Samobor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se ponuda ponuditelja MEŠIĆ COM d.o.o., Strojarska cesta 22/2, Zagreb,
OIB: 16308837296, od 21.01.2015. godine u iznosu od 7.436.541,62 kuna bez PDV-a, što s
PDV-om u iznosu od 1.859.135,41 kuna ukupno iznosi 9.295.677,03 kuna, te se odobrava
sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na REKONSTRUKCIJI (DOGRADNJI)
OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male
vrijednosti pod evidencijskim brojem 2-MV-14-8, koji je objavljen u Elektroničkom
oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0057660.
Za predmetne radove porezna obveza se prenosi na Naručitelja, sukladno članku 75.
stavku 3. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13.,
148/13., 153/13. i 143/14.).
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz
točke 1. ovog zaključka.
III.
Sredstva za nabavu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 004, Program
Decentralizirane funkcije, Kapitalni projekt Ulaganja na materijalnoj imovini, podskupina 451
(Izgradnja sportske dvorane OŠ Samobor) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu i u
Projekciji Proračuna Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu, u dijelu za 2016. godinu, u
Razdjelu 004, Program decentralizirane funkcije, Kapitalni projekt Ulaganja na materijalnoj
imovini, skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Izgradnja
sportske dvorane OŠ Samobor).

AD10.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka
o odobravanju sklapanja Sporazuma o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u Dječjem vrtiću Osmijeh za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjel za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o sufinanciranju Programa
predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Osmijeh za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Odobrava se sklapanje Sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i
obrazovanja za 2015. godinu u Dječjem vrtiću Osmijeh, između Grada Samobora i Dječjeg
vrtića Osmjeh, Hrastina Samoborska 36, Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis sporazuma iz točke 1. ovog
zaključka.
III.
Financijska sredstva za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u
Dječjem vrtiću iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 004, Program Društvena
briga o djeci predškolske dobi, Aktivnost Ustanove u vlasništvu građana i građansko pravnih
osoba, podskupina 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Dječji vrtić
Osmijeh Samobor - za sufinanciranje rada vrtića) Proračuna Grada Samobora za 2015.
godinu.

AD11.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o sufinanciranju Programa predškolskog
odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Mali prijatelji za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o sufinanciranju Programa
predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Mali prijatelji za 2015. godinu.
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Odobrava se sklapanje Sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i
obrazovanja za 2015. godinu u Dječjem vrtiću Mali prijatelji, između Grada Samobora i
dječjeg vrtića Mali prijatelji, Marka Vukasovića 19a, Samobor, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis sporazuma iz točke 1. ovog
zaključka.
III.
Financijska sredstva za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u
Dječjem vrtiću iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 004, Program Društvena
briga o djeci predškolske dobi, Aktivnost Ustanove u vlasništvu građana i građansko pravnih
osoba, podskupina 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Dječji vrtić
Mali prijatelji Samobor - za sufinanciranje rada vrtića) Proračuna Grada Samobora za 2015.
godinu.

AD12.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o sufinanciranju učeničkih srednjoškolskih
mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
(Vijećnik Vjeran Štublin naknadno je tražio da se rasprava po ovoj točki dnevnog reda
unese u zapisnik.)
VJERAN ŠTUBLIN - Pozdravljam ovu odluku Grada da nastavi sa sufinanciranjem
srednjoškolskih pokaznih karata. Međutim, svi smo mi svjedoci da sa sufinanciranjem
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pokaznih karata, s konkretnim prijevoznicima, imamo problema. Dakle, postupanjem
Ministarstva znanosti u kojem smo mi obaviješteni da je predmet - sufinanciranje pokaznih
karata za djecu koja se voze Samoborčekom i Autoturistom proslijeđeno Državnom
odvjetništvu na daljnje postupanje, pa to ne želim komentirati. Međutim, želim puhati na
hladno, i postaviti pitanje, zbog čega u ovom ugovoru nije stavljen cjenik? Dakle, problem sa
Samoborčekom i Autoturistom je naznačen od strane ministarstva, jer postoji sumnja da se ne
može utvrditi prava cijena karte, koliko košta karta. S obzirom da je ovo ugovor koji ima
financijsku obvezu, pozivanje ne neku tarifu i tablični prikaz, a da nema u sastavnom dijelu
ovog ugovora važeći cjenik Samoborčeka i Autoturista smatram da nije prihvatljivo. Dakle,
mi ćemo ovlastiti gradonačelnika da potpiše ugovor za koji ne znamo koji ima financijski
okvir. Mislim da je cjenik trebao biti u materijalima, iako tvrdim da bi cjenik trebao biti
sastavni dio ovog ugovora. Ovaj ugovor je financijska obveza između Grada i Samoborčeka.
Tražim da se razmotri i da se kao sastavni dio ovog ugovora stavi važeći cjenik na temelju
kojeg će se isplaćivati subvencija.
JURO HORVAT - U ovom momentu adekvatan odgovor na pitanje uvaženog
vijećnika ne mogu dati, dakako, možemo raspraviti i vidjeti što tu trebamo napraviti, doraditi,
ispraviti, promijeniti ili dodati cjenik ovom ugovoru.
VJERAN ŠTUBLIN - Dakle, raspravljamo, možemo raspraviti i čuti neka druga
mišljenja, moje mišljenje je da bi trebao biti važeći cjenik prijevoznika sastavni dio ugovora.
BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ - nitko.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o sufinanciranju učeničkih
srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za 2015. godinu.
Vijećnik Vjeran Štublin napominje da se ne može dati nešto na glasovanje dok se
nije usuglasio tekst ugovora. (Komentira iz klupe).
BRANIMIR ŠILJAK - Evo, zaključak je predložen koliko ja znam.
JURO HORVAT - Apsolutno ono što sam maloprije rekao, ostajem kod toga da će se
razmotriti. Ostajem kod ovog materijala kojeg je predložio predlagatelj.
BRANIMIR ŠILJAK - Predlagatelj ostaje kod zaključka do sada, rasprava je
provedena, više rasprave nema, dajem na glasovanje gore navedenu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 13 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Odobrava se sklapanje Ugovora o sufinanciranju učeničkih srednjoškolskih mjesečnih
relacijskih pokaznih markica za 2015. godinu između Grada Samobora i trgovačkog društva
Samoborček d.o.o., Samobor, D. Cesarića 26, i trgovačkog društva Autoturist Samobor d.o.o.,
D. Cesarića 26, Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnika Grada Samobora za potpis Ugovora iz točke 1. ovog
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zaključka.
III.
Financijska sredstva za realizaciju Ugovora iz točke I. ovog zaključka osigurana su u
Proračunu Grada Samobora za 2015. godinu u Razdjelu 004 – Program Javni prijevoz,
Aktivnost Subvencije javnom prijevozu, podskupina 352 (Subvencija dijela cijene prijevoza
učenika srednjih škola i studenata).

AD13.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o sufinanciranju studentskih mjesečnih
relacijskih pokaznih markica za 2015. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
(Vijećnik Vjeran Štublin naknadno je tražio da se rasprava po ovoj točki dnevnog reda
unese u zapisnik.)
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Mislim da već gosp. Horvat zna što ću ga pitati.
Meni je ovo nelogično da se ne daje subvencija za svih dvanaest mjeseci, ali ako ne date za
sedmi i osmi mjesec, onda po tome ne morate dati niti za drugi mjesec, jer u drugom mjesecu
su isto ispiti na većini fakulteta, npr. kod mene nisu bili, kod mene su bili u prvom mjesecu.
Na nekim fakultetima ispiti traju i u sedmom i u osmom mjesecu, meni su trajali ispiti cijeli
sedmi i cijeli osmi mjesec, a znam i druge fakultete kojima isto tako traju ispiti. Sada je meni
to nelogično, vi ne dajete preko ljeta, a dajete preko zime. Zašto nije svih dvanaest mjeseci
subvencija?
JURO HORVAT - Naime, moram reći da u dosadašnje vrijeme deset mjeseci
obnašanja, odnosno rada ovdje u gradskoj upravi, imali smo tek nekoliko zahtjeva za
sufinanciranje studentskih pokaznih markica tijekom srpnja i kolovoza. Moram reći da ovdje
što se tiče sufinanciranja prijevoza studenata Grad Samobor je naslijedio praksu koju je imao i
prijašnjih godina. Također, moram reći da Grad Samobor nema zakonsku obvezu
sufinanciranja studentskih pokaznih markica.
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VJERAN ŠTUBLIN - Pohvaljujemo Grad, ponovno, iako nema zakonsku obvezu, što
sufinancira pokaze naših studenata. Apsolutno smatram, a budući da ste rekli da je mali broj
takvih zahtjeva, pa neka vaše nasljeđe u ovih deset mjeseci bude to da ste prihvatili zahtjev i
da studenti dobe subvenciju i u srpnju kada traju ispitni rokovi. Vjerujem da to nije veliki
financijski iznos, a naslijeđene stvari ne moraju uvijek biti dobre. Gradonačelnik stalno ima
problem s naslijeđenim stvarima bivše vlasti, pa hajdemo to promijeniti, vi kao predlagač
izmijenite taj članak na način da pravo na subvenciju studenti imaju tokom svih dvanaest
mjeseci ili isključite kolovoz, a srpanj ostavite jer znate da su studenti tada na fakultetima.
MARINKO DŽEPINA - U ovom trenutku možemo razgovarati da li je to potrebno ili
nije potrebno, ali mislim da smo s ovim prijedlogom malo promašili vrijeme. U dvanaestom
mjesecu u prijedlogu novog proračuna za 2015. godinu na ovoj stavci smo trebali onda
intervenirati na vrijeme i dati primjedbu na proračun kojeg smo usvojili u dvanaestom
mjesecu. Prema tome, podsjećam da to možemo napraviti u ovoj godini za proračun za 2016.
godinu.
VJERAN ŠTUBLIN - Uvaženi gosp. Džepina, na temelju kojih podataka vi tvrdite da
na poziciji koja je namijenjena za subvenciju srednjoškolskih pokaza nema dovoljno novaca.
Dakle, radi se o sto kuna, ne plaćamo cijeli pokaz, subvencioniramo sa sto kuna. Pročelnik i
predlagač ove odluke kaže da su imali svega nekoliko studenata, ako se radi o nekoliko
studenata, onda to znači da to nije veliki iznos, pa ne smatram velikim problemom da se to
odobri. Koliko, pročelniče Horvat, studenata koristi pravo na subvenciju, koliko je novaca za
tu namjenu osigurano i da li u proračunu ima dovoljno prostora da se subvencija za neke
studente koji imaju rokove u srpnju odobri?
JUROJ HORVAT - Na ovoj poziciji predviđena su dva milijuna kuna. Dakle, odnosi
se na sufinanciranje tisuću dvjesto pedeset učenika u srednjim školama, a planira se za
osamsto pedeset redovitih studenata iz Grada Samobora. U ovom momentu nisam siguran da
li su ta sredstva predviđena dostatna. Međutim, ostajem kod prijedloga predlagatelja, uz
napomenu da za jednog ili dva studenta koji su za sada tražili, u ovih deset mjeseci, da im se
osigura subvencija tijekom srpnja i kolovoza iznaći ćemo posebno rješenje da njima riješimo
tijekom srpnja i kolovoza subvenciju od sto kuna mjesečno.
MARINKO DŽEPINA - Cijenjenom kolegi Štublinu samo želim reći da ja nisam
upotrijebio riječ "ne tvrdim", ja ne tvrdim, dapače, ja sam uvijek za to da se nešto što je ovdje
na ovom gradskom vijeću na raspravi da se napravi, da to bude još bolje, još transparentnije i
da se pomogne naravno toj populaciji učenika i studenata. Upućujem na to da smo imali
priliku intervenirati, da smo imali priliku o tome razgovarati, i naravno vjerojatno ćemo
tokom ove 2015. godine imati opet priliku, ako dođe do rebalansa, pa ćemo onda na tu stavku,
naravno, pokušati intervenirati i pokušati ćemo ugraditi ovo rješenje o kojem gosp. Štublin i
svi mi ovdje danas razgovaramo.
VJERAN ŠTUBLIN - Poštovani gosp. Džepina, nismo imali priliku intervenirati, jer
sada raspravljamo o toj odluci. Na proračunu nismo mogli znati kako će glasiti odluka, mi
sada o njoj raspravljamo i sada možemo intervenirati. Ne slažem se s uvaženim kolegom
Jurom Horvatom, da ćemo nekima ako se sjete to dozvoliti ili ćemo izmijeniti odluku da to
bude dostupno svima, jer želimo biti transparentni, ili nećemo nikome. Znači, takva
formulacija ne stoji ili ćete promijeniti odluku za srpanj za sve, a ne za neke koji će možda
imati tu informaciju. To je stvar koja mora biti javna i moraju svi građani s time biti upoznati,
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odnosno svi studenti da tijekom srpnja imaju pravo na subvenciju ili ju nemaju, jasno to
recite, a ne nekima koji će možda imati zamolbu.
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Samo gosp. Marinku Džepini, da zadnji put sam
o tome razgovarao i mislim da samo s gosp. Horvatom došli do cifre od nekih dvjesto tisuća
kuna da bi se dalo godišnje za još ta dva dodatna mjeseca. Mislim da ste vi isto glasali za tu
odluku da se ne da kao i svi ostali. Mislim, mene sada tu nije jasno kada smo pričali o tome
svi ste dignuli ruku da ne treba, a sada bi odjednom o tome razgovarali, sada mi to stvarno
nije jasno.
BRANIMIR ŠILJAK - Pročelnik ostaje kod prijedloga kojeg ste dobili, a s obzirom
da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o sufinanciranju studentskih mjesečnih
relacijskih pokaznih markica za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 13 glasova "za" i 2
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Odobrava se sklapanje Ugovora o sufinanciranju studentskih relacijskih pokaznih
markica za 2015. godinu, između Grada Samobora i trgovačkog društva Samoborček d.o.o.,
Samobor, D. Cesarića 26, i trgovačkog društva Autoturist Samobor d.o.o., D. Cesarića 26,
Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnika Grada Samobora za potpis Ugovora iz točke 1. ovog
zaključka.
III.
Financijska sredstva za realizaciju Ugovora iz točke I. ovog zaključka osigurana su u
Proračunu Grada Samobora za 2015. godinu u Razdjelu 004 – Program Javni prijevoz,
Aktivnost Subvencije javnom prijevozu, podskupina 352 (Subvencija dijela cijene prijevoza
učenika srednjih škola i studenata).

AD14.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Samobora - revizija.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu, te napominje da je na Odboru za statutarno-pravna
pitanja bila primjedba na str. 24 gdje se nalaze poslovni subjekti kod kojih postoji povećana
opasnost prilikom utovara i istovara zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari, da se tamo
nalazi Siže Kupres, a ne nalazi se Pilana u Grdanjcima. U kontaktu s izrađivačem imamo
informaciju da Pilana u Grdanjcima ima čisti sistem obrade drva, dok Siže Kupres ima obradu
i držanje drva koje je tipa iverica i sličnih plastičnih masa, a koje u svom sastavu daje
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povećanu opasnost od požara. Tako da samim time nema potrebe da se uvrsti Pilana u
Grdanjcima u ovaj plan, u procjeni je, ali u planu kao takvome nema za tim potrebe.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
MARINKO DŽEPINA - Pročitao sam Prijedlog plana zaštite od požara Grada
Samobora, naravno, moram konstatirati da je Plan zaštite od požara izrađen sukladno
Pravilniku o planu zaštite od požara (NN br. 41./12.). Listajući materijale i čitajući ga došao
sam do zaključka da možda nije dovoljno dobro, rekao bih, opisan postupak uzbunjivanja ili
suradnje s DVD-ma koja su ovdje navedena. U samom materijalu DVD-a, da ih sada ne
nabrajam, no, međutim prilikom uzbunjivanja članova DVD-a putem telefonskih ili radio
veza primjećujem na str. 14. da je jedino komunikacijski sustav zadovoljavajući u DVD-a
Samobor, Bregana, Rude i Galgovo. Postavljam pitanje, što je s drugim DVD-a (npr.
Grdanjci), koji način uzbunjivanja je tog DVD-a, što je s DVD Jarušje, Gornja Vas i ovim
drugima koji ovdje u ovoj tabeli nisu navedeni. Isto tako podsjećam da smo imali priliku u
dvanaestom mjesecu raspravljati o Procjeni opasnosti zaštite od požara za Grad Samobor i
uvidjeli smo da je postojala potreba za ekipiranjem DVD-a Grada Samobora. Još jednom
treba konstatirati da taj dio treba napraviti sukladno Procjeni opasnosti koja je donesena na
ovome gradskom vijeću. To bi bile neke moje opaske vezano na ovaj pravilnik u smislu
poboljšanja zaštite od požara.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o donošenju Plana zaštite od požara Grada
Samobora - revizija.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Donosi se Plan zaštite od požara Grada Samobora - revizija izrađen od ovlaštene
pravne osobe, trgovačkog društva Energo inspekt d.o.o., u tekstu kao što je dan u materijalima
za sjednicu.
II.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da tekst Plana dostavi svim nadležnim
pravnim osobama.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim
vijestima Grada Samobora.
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AD15.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
programa međugradske i međunarodne suradnje za 2015. godinu.
Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika da u ime predlagatelja
da uvodno obrazloženje.
VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo sljedeći
PROGRAM
međugradske i međunarodne suradnje za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima
za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigla vijećnica
Irena Kapor.

AD16.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog plana
Akcije Grad Samobor – prijatelj djece za 2015. godinu.
Molim gđu Sanju Horvat Iveković, zamjenicu gradonačelnika Grada Samobora da u
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a
koje su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
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Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Vjeran Štublin, Sanja Horvat Iveković.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko više ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog plana Akcije Grad Samobor – prijatelj djece za
2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15
"za") donijelo sljedeći
PLANA
Akcije Grad Samobor – prijatelj djece za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima
za sjednicu.
Tekst Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD17.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Ostale
informacije.
Da li se netko javlja za riječ?
VJERAN ŠTUBLIN - Imam zamolbu za pročelnicu Gradske službe, tražim po
Poslovniku prijepis tonske rasprave za točke 12. i 13.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red
današnje sjednice je iscrpljen, zaključujem 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
Pozivam sve nazočne na kavu i kolače.
Dovršeno u 15.50 sati.

ZAPISNIČARKA
Nada Gorišek

PROČELNICA
Ana Vlah, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
Branimir Šiljak
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