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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-01/7 
URBROJ: 238-11-04/03-16-2 
 
Samobor, 16.09.2016. 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u utorak, 15. 
rujna 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, Trg 
kralja Tomislava 5, Samobor. 
  

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

Hrvoje Frankić, Mladen Ogrinc - pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 
- Fran Pogrmilović - predstavnik Savjeta mladih Grada Samobora 

 
 

Predstavnici medija. 
 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 32. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao 
kao predsjednik Gradskog vijeća na današnji dan u 14.00 sati. Prije otvaranja sjednice molim 
gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost 
vijećnika. 

 
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 32. 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 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.  
 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 31. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 02.08.2016. godine. 

Da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 31. 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 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 02. 

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

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

 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Uz poziv za današnju sjednicu primili ste Prijedlog dnevnog 
reda.  

Da li ima prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, ako nema pitam tko je za 
ovakav Prijedlog dnevnog reda. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") usvojilo sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrada Grada Samobora u 2016. godini 
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Samobora 
3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. 

godine 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu 
5. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 

osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih 
izmjena i dopuna za razdoblje od 01. ožujka 2015. do 01. lipnja 2016. godine  

6. Program rada Savjeta mladih grada Samobora za 2017. godinu 
7. Ostale informacije. 
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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. 
 
 
 MAJA GRAČANIN - Imam dva pitanja koja se odnose na područje Mjesnog odbora 
Bregane. Prvo pitanje, prije par sjednica uvažena kolegica Irena Kapor postavila je pitanje 
vezano za oštećeni rub nogostupa na okretištu autobusa u Bregani, gdje je molila da se to 
sanira i odgovor je glasio da će gradske službe proslijediti to Komunalcu na rješavanje, ali to 
još nije učinjeno. Molim vas da se to što prije učini. 
 Drugo pitanje odnosi se na nogostup u Zagrebačkoj ulici u Bregani, tzv. Šetnicu, gdje 
je Mjesni odbor molio da se na dva mjesta spuste rubnjaci kako bi mogle cijelom dužinom 
šetnice prolaziti osobe u invalidskim kolicima. To je također jedan manji zahvat koji još do 
danas nije učinjen, pa bih molili da se to što prije odradi. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ? - Nitko. Molim zamjenika 
gradonačelnika, gosp. Željka Staneca da odgovori na postavljena pitanja. 
 
 ŽELJKO STANEC - Što se tiče konkretnog pitanja Maje Gračanin, to su manji 
zahvati na samom nogostupu, odnosno uređenje ili postava tih novih rubnjaka. U što kraćem 
vremenu Komunalac će to naravno i napraviti. Sada se mogu samo ispričati, što to do sada 
nije napravljeno. 
 
 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 
dodjeli Nagrada Grada Samobora u 2016. godini. 

Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da u ime predlagatelja da uvodno 
obrazloženje. 
 

ANA VLAH - Ispred vas se nalazi materijal za donošenje Odluke o dodjeli Nagrade 
Grada Samobora u 2016. godini. O ovome je već bilo riječi nekoliko mjeseci, pa ne bi duljila, 
jer je ovo završna faza u kojoj vi između prijedloga kojeg je podnio Odbor za dodjelu nagrada 
i priznanja, a koji je ovaj put istaknuo ne pet nego šest kandidata, donosite Odluku o dodjeli 
pet Nagrada Grada Samobora. Naime, Odluka o javnim priznanjima Grada Samobora kaže da 
se može dodijeliti najviše pet Nagrada Grada Samobora, a Odbor se ove godine nije usuglasio 
i nije izglasao kao prijedlog pet, već šest kandidata. Mi ćemo sada ovdje provesti jedno malo 
glasanje, gdje ćete se vi izjasniti za svakog od šest kandidata, ako ste za da ta osoba dobije 
Nagradu Grada Samobora dignut ćete ruke, a onda ćemo za sve zajedno objedinjeno 
glasovima "za", "protiv" i "suzdržan" glasati za konačnu odluku. 
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Vrlo kratko, kao i svake godine i ove godine objavili smo natječaj, natječaj smo 
objavili u Glasniku Samobora i Svete Nedelje, na službenoj Internet stranici i stvarno smo si 
dali truda poslali smo natječaj na sve mail adrese gradskih četvrti, mjesnih odbora, udruga, 
Savjeta mladih i ostalih. Na žalost, ove godine bilo je poprilično malo prijedloga, nastavno na 
to čak smo dobili mišljenje Odbora za statutarno - pravna pitanja na sjednici održanoj jučer, 
gdje se iznosi prijedlog kojeg sam upravo danas proslijedila predsjedniku Odbora, gosp. 
Šiljku, da možda iduće godine ne idemo s natječajem u mjesecu lipnju, odnosno početkom 
srpnja, već da idemo u svibnju. To možda ne bi bilo loše, jer su zapravo sve ustanove, udruge 
i ostali predlagatelji u nekakvom punom sastavu kada ne koriste godišnje odmore i ostalo, pa 
bi možda tada bilo više prijedloga i možda bi bilo lakše odabrati najbolje kandidate. Odbor za 
dodjelu nagrada i priznanja sastat će se nakon Dana Grada i podjele nagrada kako bi zapravo 
raspravio po prijedlogu članova Odbora nekakvu sistematiku dodjele nagrada u idućoj godini, 
a možda čak i promjenu odluke, pa to može biti i jedna od točaka na Odboru. Znači zašto ne 
bi išli s natječajem prije, u odluci našoj nije ništa propisano o rokovima, možda bi bilo dobro 
da idemo u petom mjesecu. To ćemo još vidjeti.  

Ukupno je za dodjelu Nagrade Grada Samobora u roku koji je bio poprilično dug, 
mjesec i pol dana, bilo podneseno jedanaest prijedloga. Vi u svom materijalu imate 
pojedinačno nabrojane kandidate, fizičke, odnosno pravne osobe za koje je podnesen 
prijedlog, pa to neću poimence čitati. Od tih jedanaest kandidata Odbor je u drugi krug dao 
šest kandidata iz razloga što su dva kandidata, Franjo Horvat i Vesna Marijanović dobili po tri 
glasa, znači jednak broj glasova. Nakon toga pristupili ponovnom brojanju glasova i opet je 
rezultat bio jednak, tako da je sada zadatak Gradskog vijeća ne samo izglasavanje odluke već 
i samo glasanje. Napominjem da je ovdje predlagatelj Odbor za dodjelu nagrada i priznanja, 
znači to je jedno od rijetkih stvari gdje predlagatelj nije gradonačelnik. Gradonačelnik je, kao 
što vidite iz zaključka, prijedlog Odbora podržao i rekao da Gradsko vijeće izglasa od ovih 
šest kandidata pet, gradonačelnik je isto tako podržao prijedlog Odbora gdje će nagrade i ove 
godine biti 5.000,00 kn po nagrađenom i prijedlog da se i ove godine nagrade dodijele na 
svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja će se sukladno našem Statutu održati treće subote u 
mjesecu listopadu. 

Pozivam vas da sada pređemo na glasovanje, ja ću pročitati kandidate, a vi ćete glasati. 
 
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. 
 
IVAN HORVAT - Zbog zaista kvalitetnih kandidata i specifičnosti situacije molim 

jednu kratku pauzu, Klub vijećnika HSS-a bi se povukao radi usuglašavanja stavova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje kratku pauzu od desetak 

minuta, a koju je zatražio Klub vijećnika HSS-a. 
 

 Nastavlja se s radom sjednice. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da je Odbor za dodjelu nagrada i priznanja utvrdio 
šest kandidata u prijedlogu te predložio Gradskom vijeću da glasa pojedinačno o svakom 
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kandidatu, predlažem da provedemo glasanje. Dakle, pročitat ću kandidate i ako ste za 
pojedinog kandidata molim vas da dignete ruku, a na kraju pojedinačnog glasovanja glasovat 
ćemo o prijedlogu odluke. 

Tko je da Nagradu Grada Samobora dobije Rukometni klub Rudar iz Ruda? 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je 

(17 "za") prihvatilo gore navedeni prijedlog. 
 
Tko je za da Ana Lenard iz Bestovja dobije Nagradu Grada Samobora? 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je 

(17 "za") prihvatilo gore navedeni prijedlog. 
 
Tko je za da Đurđica Pleše Vujica iz Samobora dobije Nagradu Grada Samobora? 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je 

(17 "za") prihvatilo gore navedeni prijedlog. 
 
Tko je za da trgovačko društvo Proklima d.o.o. iz Samobora dobije Nagradu Grada 

Samobora? 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je 

(17 "za") prihvatilo gore navedeni prijedlog. 
 
Tko je za da Franjo Horvat iz Samobora dobije Nagradu Grada Samobora? 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je 

(17 "za") prihvatilo gore navedeni prijedlog. 
 
Tko je za da Vesna Marijanović iz Samobora dobije Nagradu Grada Samobora? 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora nije prihvatilo (0 

"za") gore navedeni prijedlog. 
 
Molim gđu Vlah da napravi zaključak. 
 
ANA VLAH - Slijedom vašeg glasovanja, još jednom ću pročitati da uđe u zapisnik, i 

to: 
1. Rukometni klub Rudar - 17 glasova 
2. Ana Lenard - 17 glasova 
3. Đurđica Pleše Vujica - 17 glasova 
4. Proklima - 17 glasova 
5. Franjo Horvat - 17 glasova 
6. Vesna Marijanović - 0 glasova 

 
Slijedom toga utvrđuje se Prijedlog odluke u kojoj Gradsko vijeće Grada Samobora 

Nagradu Grada Samobora u 2016. godini dodjeljuje:  
1. Rukometnom klubu Rudar  
2. Ani Lenard  
3. Đurđici Pleše Vujica  
4. trgovačkom društvu Proklima  
5. Franji Horvatu  

Isto tako Gradsko vijeće utvrđuje da će se svakom nagrađenom dodijeliti iznos od 
5.000,00 kuna, te da će se nagrade u obliku svečanog priznanja proslijediti nagrađenima, 
odnosno dodijeliti nagrađenima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja će se održati 15. 
listopada. 
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Sada vas pozivam da još jednom glasate, sa "za", "protiv" i "suzdržan" za Prijedlog 
odluke o dodjeli Nagrada Grada Samobora u 2016. godini. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
O DODJELI NAGRADA GRADA SAMOBORA U 2016. GODINI 

 
 

Članak 1. 
 Nagrade Grada Samobora u 2016. godini dodjeljuju se: 

1. Rukometnom klubu Rudar iz Ruda, Rude 95, Samobor 
2. Ani Lenard iz Bestovja, Rakitska cesta 37, Rakitje 
3. Đurđici Pleše Vujica iz Samobora, Dalmatinska 6 
4. trgovačkom društvu Proklima d.o.o. iz Samobora, Gradna 78E 
5. Franji Horvatu iz Samoborskog Otoka, Otočka 6, Samobor 

 
Članak 2. 

Nagrade Grada Samobora dodjeljuju se u obliku posebnog priznanja i novčane 
nagrade u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna) po nagrađenom. 

 
Članak 3. 

 Nagrade Grada Samobora uručit će se nagrađenima na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Samobora koja će se održati povodom Dana Grada Samobora 2016. godine. 
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada 

Samobora. 
 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih 
površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Samobora. 

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 i donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.  

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje nije se održao zbog nedostatka kvoruma.  
 
Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u vlasništvu Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 
"za") donijelo sljedeću 
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ODLUKU 
O  IZMJENI ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA 

I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA 
SAMOBORA 

 
 

Članak 1. 
U Odluci o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 5/15. i 8/15.) članak 26. 
mijenja se i glasi: 

„Korištenje javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje 
privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te za obavljanje djelatnosti može se dati 
bez naknade u sljedećim slučajevima: 

- za humanitarna, kulturna, zabavna i slična događanja, te u slučaju ako se 
radi o javnom interesu ili interesu Grada Samobora i korisniku koji svojom 
djelatnošću promiče interes Grada Samobora 

- po zahtjevu zdravstvenih ustanova u svrhu obavljanja djelatnosti zaštite i 
očuvanja zdravlja, škola, dječjih vrtića, kulturnih i sportskih udruga i 
društava, udruga umirovljenika, vjerskih zajednica i sličnih, kao i 
trgovačkim društvima u potpunom ili većinskom  vlasništvu Grada 
Samobora za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti 

- za korištenje javne površine za potrebe adaptacije i uređenja postojećih 
stambenih, poslovnih i drugih objekata za vrijeme izvođenja radova 

- za privremeni istovar ogrjevnog drva“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada 

Samobora. 
 
 
 
AD3.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine. 

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

 
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.  

 
Otvaram raspravu. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu 

i dajem na glasovanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2016. godine. 
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 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01.01. - 

30.06.2016.godine u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD4.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora 
za 2016. godinu. 

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

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

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.  
 
Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 

"za") donijelo sljedeći 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 

o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu. 
 Tekst Polugodišnjeg izvještaja prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD5.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih 
inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje 
prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna za razdoblje od 01. ožujka 2015. do 01. lipnja 
2016. godine.  
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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 o prihvaćanju navedene točke dnevnog.  
 
Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 
osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih izmjena 
i dopuna za razdoblje od 01. ožujka 2015. do 01. lipnja 2016. godine.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu 

utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i 
njihovih izmjena i dopuna za razdoblje 01. ožujka 2015. do 01. lipnja 2016. godine, u tekstu 
kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD6.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Program rada Savjeta mladih grada Samobora za 2017. 
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 i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  
 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog.  
 

Otvaram raspravu. 
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Program rada Savjeta mladih grada Samobora za 2017. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD7.) 
 BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda -  Ostale 
informacije. 
 

Savjet mladih poziva sve na edukaciju 17.09.2016. s početkom u 10,00 sati u Gradskoj 
vijećnici Grada Samobora. Pozivam sve gradske vijećnike koji su slobodni da dođu u 10.00 
sati, a medije pogotovo da dođu i poprate tu edukaciju. 
 Iduća sjednica Gradskog vijeća održat će se krajem listopada 2016. godine, a o čemu 
ćete pravovremeno biti obaviješteni. 

Imamo i svečanu sjednicu Gradskog vijeća, o tome ćete biti svi na vrijeme 
obaviješteni, a održat će se 15. listopada o.g., a radna sjednica mislim da će biti 25. listopada. 

Da li se netko javlja za riječ? 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je iscrpljen, 

zaključujem 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 Dovršeno u 15.10 sati. 
 
 
ZAPISNIČARKA   PROČELNICA   PREDSJEDNIK 
Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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