
1 
 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-01/5 
URBROJ: 238-11-04/03-16-2 
 
Samobor, 01.07.2016. 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u utorak, 30. 
lipnja 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, 
Trg kralja Tomislava 5, Samobor. 
  

Započeto u 14.00 sati. 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Marinko Džepina. Maja 
Gračanin, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Irena Kapor, Vinko Kovačić, Stjepan Kozlina, Boris 
Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir 
Šiljak, Vjeran Štublin, Marko Tandarić, te je naknadno stigao: Željko Bošković  
 
IZOČNI VIJEĆNICI: Petar Krešimir Bušljeta, Damir Gorišek, Tomislav Pađan - opravdao, 
Linda Rossini Gajšak - opravdala, Franjo Štefanić - opravdao, Ivan Vlainić - opravdao, Anica 
Vraneković 
 
PROČELNICA: Ana Vlah  
 
OSTALI NAZOČNI: 
- Željko Stanec - zamjenik gradonačelnika Grada Samobora 
- Sanja Horvat Iveković - zamjenica gradonačelnika Grada Samobora 
- Zvonko Župančić, Mario Anušić, Željko Radovanić, Valentina Horvat, Hrvoje Frankić, 

Juro Horvat - pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 
- Davor Bošković - stručni suradnik u Upravnom odjelu za provođenje dokumenata 

prostornog uređenja i gradnju 
- Josip Petrić - viši referent za informatičke poslove u Uredu gradonačelnika 
 
 
Predstavnici medija. 
 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 30. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao 
kao predsjednik Gradskog vijeća na današnji dan u 14.00 sati. Pozivam vas da nam se nakon 
sjednice pridružite na ručku i kratkom druženju u Samoborskoj kleti, s obzirom da je ovo pred 
godišnji pa taj običaj imamo. Prije otvaranja sjednice molim gđu Anu Vlah, pročelnicu 
Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika. 

 
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 30. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 17 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.  
 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 29. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 24.05.2016. godine. 

Da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 29. sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 24. 

svibnja 2016. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Uz poziv za današnju sjednicu primili ste Prijedlog dnevnog 
reda s time da ja kao predsjednik Gradskog vijeća sukladno članku 138. stavku 4. Poslovnika 
Gradskog vijeća predlažem: 
- da se skine s dnevnog reda točka 15. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih 

inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje 
prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna  

- a dosadašnja točka 16. postaje točka 15. i tako redom. 
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 većinom glasova (15 

"za" i 2 "protiv") usvojilo je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu 
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu 
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 

2016. godinu 
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4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. 
godinu 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Samoboru za 2016. godinu 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja i upravljanja gradskom imovinom i 
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2016. godinu 

7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 
poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2016. godinu 

8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju Grada Samobora za 2016. godinu  

9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 
2016. godinu 

10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 
2016. godine 

11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 
2016. godinu 

12. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izradi ciljanih II. izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Samobora i izradi Urbanističkog 
plana uređenja Gospodarske zone Bobovica II u Samoboru 

13. Izvješće o izvršavanju Plana akcije Grad Samobor – prijatelj djece u 2015. godini 
14. Prijedlog plana akcije Grad Samobor – prijatelj djece u 2016. godini 
15. Prijedlog zaključka o predlaganju razrješenja i imenovanja mrtvozornika na području 

grada Samobora 
16. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Petrol d.o.o. u postupku javne 

nabave loživog ulja za osnovne škole na području grada Samobora 
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 prema članku 142. Poslovnika Gradskog vijeća. 
 
 
 IVAN HORVAT - Govorit ću malo o Žumberku, ali neću dugo. Tamo tridesetih 
godina prošlog stoljeća žumberački sin dr. Janko Šimrak uvidio je da Žumberak već počinje 
stagnirati, naročito u pogledu pada broja stanovništva, razvoja gospodarstva i infrastrukture. 
U tu svrhu pokrenuo je dosta akcija i inicijativa, među njima i organizaciju Žumberačkog 
narodnog Sabora. Znači, Žumberački narodni sabor trebao je domicilno stanovništvo na neki 
način pokrenuti da ostane gore, da se ne iseljava i da se Žumberak na neki način revitalizira. 
Danas je situacija još gora, zbog toga je svećenik Mile Vranešić inicirao osnivanje, ponovno 
osnivanje Žumberačkog narodnog Sabora. Prethodnica tog velikog Sabora koji će biti negdje 
ove  godine u Zagrebu bila je sada 26.06. prošlu nedjelju ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja u 
selu Grabar na Žumberku. Puno ljudi je bilo prisutno, no na žalost nikoga iz lokalne 
samouprave, niti iz državnih institucija, niti iz županija, niti iz gradova, niti iz općina koje 
pokrivaju Žumberak. Poprilično sram me je bilo, moram priznati, taj dan. Stoga predlažem da 
se aktivno uključimo u pripremu Žumberačkog sabora, odnosno predlažem nekoliko točaka: 
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- da Samobor koji pokriva veliku površinu Žumberka, doduše najnerazvijeniju, ima vrlo 
vruć kolač u ustima, velika površina, razgranata, jako puno sela i zaseoka i praktički 
Samobor ne može o tome voditi brigu 

- da Samobor inicira jednu međugradsku ili međuopćinsku, a može i međudržavnu, jer i 
dvije države dijele Žumberak, izradu jedne strategije razvoja Žumberka. Tko bi tu sve 
ušao, neka se skupe pametne glave, hvala Bogu ima pametnih Žumberčana, bilo je i 
akademika i sveučilišnih profesora, ima iseljenih Žumberčana, pa stavimo sve glave skupa 
i probajmo nešto pametnog napraviti da taj Žumberak spasimo  

- kako bi Samobor pokazao dobru volju predlažem da stanovnicima i svima koji idu u 
Žumberak osiguramo besplatan javni prijevoz. Ništa to skuplje neće biti nego danas, jer 
autobusi gore svakako voze do Grdanjaca nekoga od Grdanjaca dalje nikoga 

- da ovo malo stanovnika na Žumberku što ih ima da im pomognemo, ako ne da im u 
cijelosti platimo režije. Ljudi uvjeravam vas, ako bi netko želio gore na Žumberku živjeti 
još bi mu trebalo i platiti 

- da svu ovu našu djecu iz osnovnih škola povremeno na izlete dovedemo gore, jer imamo 
im što reći i pokazati. Žumberak ima veliku povijest, dugogodišnju povijest, prošle godine 
je bilo 485 godina od doseljenja Uskoka u Žumberak. Žumberak ima velikih sinova koji 
su zadužili Hrvatsku, ima i jednog od najboljih boraca u Domovinskom ratu, naš 
Samoborac vukovarski je Žumberčan. Imamo povijest kojom se zaista možemo podičiti. 

Stoga predlažem da o svemu tome malo gradska uprava razmisli.  
 
 VJERAN ŠTUBLIN - Imam samo jedno pitanje, pa čisto molim informaciju. Naime, 
radi se o prvoj školi u Samoboru koja vidim da je ponovno na prodaju. Mislim da je to 
kulturno dobro koje je pod zaštitom i vlasnik prije prodaje mora ponuditi prvokup lokalnoj, a 
onda vjerojatno i županijskoj razini. Zanima me, a s obzirom da sam provjerio da se radi o 
iznosu od 135.000 € tražene cijene, da li Grad razmišlja o toj situaciji koja će doći vrlo brzo 
na rješavanje, mislim, gradonačelniku? Molim informaciju o tome, jer mislim da je to 
vrijedan objekt koji bi svakako trebao ostati u gradskoj priči kao dio jedne povijesti, a ne 
možda nekog privatnog interesa ili nekog kafića ili nešto. To me zanima. 
 
 BORIS MAKARUN - Prije svega zahvala na odgovorima na pitanja koja sam 
postavio na protekloj sjednici, a koje sam danas primio pisanim putem odgovor kao što sam i 
tražio. 
 Pitanje je vezano uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju 
granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor, a koje je 
Klub vijećnika HDZ-a urudžbirao 17.05.2016. godine u ovom cijenjenom domu. Vezano uz 
Odluku o određivanju granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoboraska, Mala 
Rakovica i Samobor od 31.05.2012. godine da je ovo Gradsko vijeće utvrdilo tu granicu i u 
prosincu je Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke određivanju 
granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor, a kojom 
se izmjenom utvrđuje nova granica između Samobora i naselja Hrastina Samoborska. Iako je 
prilikom donošenja Odluke bila provedena javna rasprava, stanovnici dijela Hrastinske ceste 
nisu bili upoznati s njenim sadržajem te su pokrenuli peticiju kojom su zatražili vraćanje 
granice između naselja Samobor i Hrastina Samoborska u prvobitno stanje (prije donošenja 
Odluke o izmjenama i dopunama 2012. godine).  
 Sukladno gore navedenom, vijećnici HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Samobora 
ovim putem predlažu Gradskom vijeću donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
određivanju granica između navedenih naselja kao što je to bilo prije donesene Odluke 2012. 
godine. 
 Pitam vas dokle se je stiglo s tim prijedlogom? 
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 ZVJEZDANA SEČEN - Imam jedno pitanje. U kojoj je fazi izgradnja nogostupa 
kroz Ulicu Petra Krešimira? Jedan dio je napravljen, a drugi nije, s obzirom da je sada tamo i 
centar, dosta je velika fluktuacija ljudi, mladih, djece na romobilima, biciklima itd. Kada se 
planira taj ostatak napraviti, a još i zbog toga što je bilo rečeno da autobus Samoborček vozi 
tim dijelom da bi djeca ravničarskog kraja mogla bliže do škole doći. 
 Ako bi mogla dati prijedlog, ali vjerojatno se neću moći stručno izraziti. Dakle, u 
vojarni dolje na sportskim terenima da li se može dovesti voda, s obzirom da isto ima puno 
ljudi i djece, pa mislim da bi to bilo zgodno. Isto tako i na igralištu OŠ Bogumil Toni gdje se 
cijeli dan djeca druže i okupljaju pa smatram da bi to dobro došlo. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Staneca, zamjenika gradonačelnika da 
odgovori na pitanja. 
 
 ŽELJKO STANEC - Što se tiče izvještaja gosp. Horvata, primjedbe svakako da su na 
mjestu i sigurno da će ova gradska uprava nastojati koliko je to god u ingerenciji pomoći 
stanovništvu naselja Žumberak. Mogu samo napomenuti da sam jučer bio na sastanku u 
Brežicama i zajedno s gradonačelnikom, odnosno s županom Brežica razgovarao upravo na 
koji način bi samoborski dio Žumberka na neki način povezao se sa Slovenijom i da bi se 
napravio jedan zajednički projekt u koji bi se uključio Grad Brežice, Grad Samobor i Općina 
Žumberak. Upravo smo na tom planu jučer razgovarali, konkretno još nisu postignuti nikakvi 
dogovori, ali u tom smjeru sastat će se i sa strane Grada Samobora i sa strane Općine Brežice 
jedna radna skupina koja će donijeti prijedlog i način na koji bi se Žumberak sa slovenske 
strane i Žumberak sa strane Grada Samobora na neki način povezao, a sukladno tome i 
turistički počeo razvijati.  
 Što se tiče pitanja poštovanog vijećnika gosp. Vjerana Štublina, nešto sam osobno čuo 
tj. načuo da se stara škola prodaje. Za sada nikakav niti pismeni prijedlog o tome u Grad 
Samobor apsolutno nije došao, a nije mi niti poznata ova cijena od 135.000€, kada dođe neka 
ponuda u Grad o tome, naravno da Grad treba napraviti sudsku procjenu vrijednosti tog 
objekta, pa se naravno može razmotriti i kupnja istog. 
 Što se tiče pitanja vijećnika gosp. Borisa Makaruna, točno je i istina je da je Klub 
vijećnika HDZ-a podnio zahtjev na temelju peticije, no mi smo tu peticiju mještana 
Hrastinske ceste dobili daleko prije. Mislim da je opravdan razlog i već se poduzimaju 
određeni koraci da se ide u izmjenu tih granica. Također moram napomenuti da je 2012. 
godine bilo, a što ste i sami rekli, da se mogla i tada staviti određena primjedba na te 
promjene granice, a nije, nego kada se tabla postavila pred nekih par mjeseci onda su građani 
uvidjeli u čemu je problem. Sigurno da će gradska uprava ići u izmjenu tih granica, već smo 
upoznali Gradsku četvrt Sajmište i Mjesni odbor Hrastinu, a oni će se očitovati o tim 
promjenama granice. 
 Gosp. Zvonko Župančić će odgovoriti na pitanje u kojoj je fazi nogostup. Znam da je 
projekt nogostupa napravljen u Ulici Petra Krešimira i da se razmatralo o liniji koja ide iz 
pravca Sajmišta da bi išla na Betonsku cestu kako bi đaci što bliže došli kod škole, a Zvonko 
će točno objasniti u kojoj fazi je projekt, odnosno izvođenje tog projekta. 
 Što se tiče vode na igralištu kod vojarne, vodovod je postavljen na igralište, nije 
omogućeno za sada korištenje te vode. U planu je izgradnja jednog kontejnerskog tipa 
svlačionica i nekog sadržaja i onda će se voda naravno moći koristiti. Prije bilo kakvog 
korištenja, znate i sami, da treba netko plaćati tu potrošnju i ne može se samo priključak 
staviti, a ista stvar je i s igralištem kod Bogumila Tonija, pa bi se to trebalo prije sa školom 
dogovoriti jer je to vlasništvo škole. 
 Zvonko molim te da odgovoriš još samo na ovo pitanje za nogostup i Ulicu Petra 
Krešimira. 



6 
 

 ZVONKO ŽUPANČIĆ - Što se tiče problematike izgradnje nogostupa moram reći 
sljedeće: mi smo napravili glavni projekt, no međutim sad nam predstoji rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa na trasi, jer postojeća cesta nije u cijelosti javno dobro. 
Pretpostavljam da ćemo taj problem riješiti na osnovu Zakona o cestama, jer na više mjesta su 
praktički privatne parcele u cesti. Tako da to nismo mogli ove godine, iako je bilo u programu 
izgradnje, pristupiti realizaciji jer će proces upisa ceste potrajati izvjesno vrijeme.   
 
 IRENA KAPOR - Moje pitanje odnosi se na sanaciju cesta u Dubravi Samoborskoj i 
Zaprešičkoj ulici. Naime, ceste su prepune asfaltnih zakrpa pa bi trebalo vjerojatno pristupiti 
sanaciji ceste u nekakvom većem obimu. Stoga molim nadležnu službu ako bi mogli izvršiti 
uvid i dati svoje stručno mišljenje. 
 
 VJERAN ŠTUBLIN - Zahvaljujem zamjeniku gradonačelnika na odgovoru i 
vjerujem da se nitko nije javio u Grad. No, međutim samo zbog procedure to govorim, zato 
što je vlasnik objekta prije prodaje dužan se javiti, radi kulturnog dobra. Predlažem da se 
možda razmisli, jer onog trena kada oni nađu kupca i kada se utvrdi otkupna cijena i jave se 
onda je u biti gotovo. Čisto zbog gradske procedure, osiguranja sredstava u proračunu. 
Predlažem stvarno dobronamjerno da se to razmotri, a cijenu sam provjerio jer sam nazvao 
gospodina vlasnika agencije koja to prodaje, pa sam tako došao do tog iznosa, to ne znači da 
će to biti prodajne cijena, to je traženi iznos, ali da se možda razmisli da Grad osigura 
sredstva, jer onog trena kada oni nađu kupca mi više nećemo moći u toj brzini reagirati. 
Dobronamjerno, razmotrite, volio bih da to ostane građanima grada, to je moje neko 
mišljenje. 
 
 ŽELJKO STANEC - Gosp. Štublin je i sam dao odgovor i u tom smjeru se razmišlja, 
jer ne može Grad znati da li netko nešto prodaje, pa zato o tome nismo razmišljali. Kada ćemo 
imati neku konkretnu ponudu, onda ćemo o tome i razmišljati. 
 Što se tiče sanacije ceste u Dubravi i Zaprešićkoj ulici, poznato mi je da je ta cesta u 
jako lošem stanju, imamo ju u programu redovitog održavanja, a nemamo u programu 
investicija, već u programu redovitog održavanja. Cesta je kod izgradnje obiteljske kuće gore 
u Zaprešićkoj stvarno je pod teretom kamiona, odnosno dovozom materijala propala i poznata 
nam je ta situacija. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ? - Nitko, zaključujem 
Aktualni sat. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje Aktualni sat, te se 
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu. 
 
 
AD1.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
raspodjeli rezultata Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjel 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. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Željko Bošković, te je sada nazočno 18 vijećnika. 
 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja i 
- Odbor za financije i proračun 
 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a Odbor za zaštitu 
okoliša i prostorno uređenje nije se održao zbog nedostatka kvoruma. 

 
Otvaram raspravu. 

 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Vjeran Štublin, Boris Makarun, Željko Stanec, 
Zvjezdana Sečen. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada 
Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za" i 2 "protiv" donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjel za financije da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 
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- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja i 
- Odbor za financije i proračun 
 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.  
 
Otvaram raspravu. 

 
 U RASPRAVI JE SUDJELOVAO: Vjeran Štublin. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem ne glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 
2016. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
 

Grada Samobora za 2016. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Izmjena i dopuna Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD3.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjel za financije da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja i 
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- Odbor za financije i proračun 
 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.  
 

Otvaram raspravu. 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2016. 
godinu.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE 
 

o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke o izmjenama Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD4.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. godinu. 

Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti, da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 

 
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 

sljedeća radna tijela: 
- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- 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 izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeće 
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IZMJENE I DOPUNE PLANA 
 

gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za 
sjednicu. 
 
 
 
AD5.) 

BRANIMIR ŠILJAK -Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. godinu. 

Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti, da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 

 
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 

sljedeća radna tijela: 
- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- 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 izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Samoboru za 2016. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. godinu u tekstu kao što je 
dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Izmjene i dopune Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD6.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog red - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa održavanja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog 
razvoja Grada Samobora za 2016. godinu. 

Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
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BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 

sljedeća radna tijela: 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 

 
koji je donio zaključak da prihvaća navedenu točku dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja i upravljanja gradskom imovinom i 
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2016. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

održavanja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada 
Samobora za 2016. 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. 
 
 
 
AD7.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 
Samobora za 2016. godinu. 
 Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za 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 izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i 
turizma Grada Samobora za 2016. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeće 

 
 
 

 



12 
 

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA 
 

mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2016. 
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. 
 
 
 
AD8.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 
2016. godinu.  

Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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. 

 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Maja Gračanin, Juro Horvat. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2016. godinu.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2016. godinu u 
tekstu kao što je dan u materijalima za sjedicu. 
 Tekst Izmjene i dopune Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2016. godinu. 

Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
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JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- 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 JE SUDJELOVALA Maja Gračanin. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
školstvu Grada Samobora za 2016. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

 javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2016. 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.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu toku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2016. godine. 

Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 

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

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za 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 izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2016. 
godine. 
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2016. godine u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.  
 
 
 
AD11.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. godinu. 

Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- 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 izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. 
godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
 javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. 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. 
 
 
 
AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
odluke o dopunama Odluke o izradi ciljanih II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Generalnog urbanističkog plana grada Samobora i izradi Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone Bobovica II u Samoboru. 
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Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje 
 
 MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor 
za statutarno - pravna pitanja 

 
te je donio zaključak da prihvaća navedenu točku dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izradi ciljanih II. izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Samobora i izradi Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone Bobovica II u Samoboru. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE 
 
o izradi ciljanih II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana 
grada Samobora i izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica II u 
Samoboru u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke o dopunama Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD13.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
izvršavanju Plana akcije Grad Samobor – prijatelj djece u 2015. godini. 

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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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. 
 
 U RASPRAVI JE SUDJELOVALA Maja Gračanin. 
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BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o izvršavanju Plana akcije Grad Samobor – prijatelj 
djece u 2015. godini. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana akcije Grada Samobora - prijatelj djece za 

2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 

 
 
 
AD14.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog plana 
akcije Grad Samobor – prijatelj djece u 2016. godini. 

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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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. 
 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Maja Gračanin, Sanja Horvat Iveković. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog plana akcije Grad Samobor – prijatelj djece u 2016. 
godini. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo sljedeći 
 

PLAN 
 
akcije Grad Samobor – prijatelj djece u 2016. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za 
sjednicu. 
 Tekst Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD15.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o predlaganju razrješenja i imenovanja mrtvozornika na području grada Samobora. 
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u 

ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog zaključka o predlaganju razrješenja i imenovanja mrtvozornika na području grada 
Samobora. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
          Podržava se prijedlog za razrješenje Ksenije Belak, dr. med., II. odvojak I. Mažuranića, 
Samobor i Damira Dragozeta, med.teh., Klaićeva 2A, Samobor, za obavljanje poslova 
mrtvozornika za područje Grada Samobora. 
 

II. 
 Podržava se prijedlog za imenovanje Antonia Kobaša, dr. med., Sv. Ane 59A, 
Samobor za obavljanje poslova mrtvozornika za područje Grada Samobora. 
 

III. 
 Predlaže se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije da osobe iz točke 1. ovog 
zaključka razriješi, a osobu iz točke 2. ovog zaključka imenuje mrtvozornikom za područje 
grada Samobora. 
 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Petrol d.o.o. u postupku javne nabave loživog 
ulja za osnovne škole 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. 
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BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za financije i proračun i  
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Petrol d.o.o. u postupku javne 
nabave loživog ulja za osnovne škole na području grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponuda ponuditelja PETROL d.o.o., Oreškovićeva 6H, 10 000 Zagreb, 

OIB: 75550985023, broj 140/2016 od 14.06.2016. godine u iznosu od 622.858,91 kuna bez 
PDV-a, što sa PDV-om u iznosu od 155.714,73 kuna ukupno iznosi 778.573,64 kuna, te se 
odobrava sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem na rok do dvije godine za 
NABAVU LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA 
SAMOBORA, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti pod 
evidencijskim brojem 3-MV-16-14, objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod 
brojem 2016/S 002-0011097. 
 

II. 
 Temeljem okvirnog sporazuma iz točke I. ovog zaključka, odobrava se sklapanje 
ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem iz okvirnog sporazuma PETROL d.o.o., Oreškovićeva 
6H, 10 000 Zagreb, OIB: 75550985023 u iznosu od 311.429,45 kuna, što sa PDV-om u 
iznosu od 77.857,36 kuna ukupno iznosi 389.286,82 kuna za nabavu loživog ulja za osnovne 
škole na području grada Samobora u 2016. godini. 
 

III. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis okvirnog sporazuma iz točke I. 

ovog zaključka i ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma iz točke 2. ovog 
zaključka. 

 
IV. 

 Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Projekciji proračuna Grada 
Samobora za 2017. i 2018., Razdjel 004, Program Decentralizirane funkcije, Aktivnost 
Poboljšanje učeničkog standarda, skupina 32 Materijalni rashodi, a sredstva za nabavu iz 
točke 2. ovog zaključka u Razdjelu 004, Program Decentralizirane funkcije, Aktivnost 
Poboljšanje učeničkog standarda, podskupina 322 (Nabava energenata za zagrijavanje 
prostora osnovnih škola) iz Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu. 
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AD17.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Ostale 

informacije. 
 
Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Samobor planira se održati 02. kolovoza 

2016. godine, za sada sa svega tri točke dnevnog reda, pa to kažem samo na znanje. 
 
Da li se netko javlja za riječ? 
 
 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je iscrpljen, 

zaključujem 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 
 Dovršeno u 15.50 sati. 
 
 
ZAPISNIČARKA   PROČELNICA   PREDSJEDNIK 
Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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