REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/9
URBROJ: 238-11-04/03-16-2
Samobor, 15.12.2016.

ZAPISNIK
sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u utorak, 15.
prosinca 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, Irena Kapor, Vinko
Kovačić, Stjepan Kozlina, Boris Makarun, Andrija Noršić, Tomislav Pađan, Zvjezdana Sečen,
Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo Štefanić, Marko Tandarić
IZOČNI VIJEĆNICI: Petar Krešimir Bušljeta, Željko Mataušić, Linda Rossini Gajšak opravdala, Vjeran Štublin, 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, Hrvoje Frankić, Mladen
Ogrinc - pročelnici upravnih tijela Grada Samobora
- Ana Huljev Domović - savjetnica za pravne poslove u Uredu gradonačelnika Grada
Samobora

Predstavnici medija.
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 34. 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 34. sjednici prozivkom
vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici
nazočno 19 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 33. sjednice
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 24.11.2016. godine.
Da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 33. sjednice?
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Verificira se Zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 24.
studenog 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 (19
"za") usvojilo sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog
prostora
2. Prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu
4. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. godinu
5. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017.
godinu
7. Prijedlog Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja
prostornog razvoja Grada Samobora za 2017. godinu
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8. Prijedlog Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma
Grada Samobora za 2017. godinu
9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada
Samobora za 2017. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2017. godinu
11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2017. godinu
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2017. godinu
13. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2017.
godinu
14. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za
2017. godinu
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize sustava civilne zaštite na području grada
Samobora za 2016. godinu
16. Prijedlog zaključka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima na području grada Samobora za 2017. – 2019. godinu
17. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor
Vitez
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ustanovi za upravljanje sportskim objektima
Sportski objekti Samobor za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa Samoborskim
športskim savezom
19. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o subvencioniranju učeničkih
srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.01. –
31.12.2017. godine
20. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o subvencioniranju studentskih
mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godinu
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada
Samobora za 2015. godinu
22. Programsko i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji
190. Samoborskog fašnika
23. Izvješće o realizaciji Plana akcije Grad Samobor - prijatelj djece za 2016. godinu i
informacija o dobivanju statusa Grad Samobor - prijatelj djece
24. 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.
BORIS MAKARUN - Nemam pitanje već imam jednu zamolbu, nazvat ću tu tako, a
o temi o kojoj sam već raspravljao na ovom vijeću, a to je stanje na nogometnom centru u
Samoboru. Neki dan sam malo pratio stvari na portalu Sportnews i u vrlo negativnom
kontekstu se piše o izgledu našeg, prije svega, gledališta, stolica i nadstrešnice, a znam da od
Univerzijade i same svlačionice nisu obnavljane, nego smo jednostavno to samo maljali i tako
dotjerivali u red da bude koliko-toliko prihvatljivo za natjecanje Nogometnog kluba. Molio
bih, Željko je tu isto čovjek koji igra i voli nogomet, da probamo sljedeće godine iznaći
koliko-toliko sredstava da barem za prvu ruku u samim svlačionicama dovedemo u red
instalacije, koje već stvarno vape, jer to su još uvijek one stare olovne cijevi unutra i to bi
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trebalo promijeniti i promijeniti pločice, tako da taj dio barem malo uredimo kada nam
klubovi iz zapadnog dijela Hrvatske dolaze da dolaze, u neke normalne svlačionice, a da i
probamo gore na tom samom gledalištu nešto napraviti, da napravimo konačno tu
nadstrešnicu, koja nečemu liči i da ne dozvolimo da nas prozivaju po portalima i po
novinama.
ZVJEZDANA SEČEN - Dakle, moje pitanje glasi, a najprije ću to malo pojasniti.
Korisnici usluga autoprijevoza Autoturista i Samoborčeka uputili su prijedlog ili peticiju za
poboljšanje usluga autobusnog prijevoza na međužupanijskoj liniji 155, a radi se o polascima
iz Samobora ujutro u 6.20, 6.30, 6.50 i dalje do 8.00 sati, brze linije koje ne staju nigdje osim
u Južnom naselju i Svetoj Nedelji.To se isto odnosi i na autobuse koji idu u popodnevnim
satima prema Samoboru. Naime, to još jedanput ponavljam, međužupanijska linija i nekakvi
uvjeti vožnje bi trebali biti za putnike, putnici se osjećaju loše, jer su uvjeti loši, i da bi sve
skupa moglo biti puno bolje, pogotovo jer je cijena pokazne karte 535,00 kn ili karta do
Zagreba 28,00 kn u jednom smjeru. Dakle, putnici su predložili da bi se moglo poboljšati na
način da se uvedu ili dodatni autobusi na tim polascima, da idu dva autobusa za Zagreb, ide u
6,50 sati ali to je više iznimka nego pravilo. Znači, trebala bi ići svakodnevno dva autobusa ili
da bi se uveo dodati polazak, i postoji još jedan prijedlog da bi se dozvolilo i da bi se tražilo
od nadležnog ministarstva, i to bi trebalo vidjeti što treba, koncesija ili dozvola da se mogu
autobusi voziti autoputom do rotora, pa na Savsku do Vjesnika i tako do Autobusnog
kolodvora, jer oni zapravo nigdje niti ne staju i prva stanica im je u Zagrebu Vjesnik.
Zanima me da li je Grad zaprimio taj prijedlog građana, tu peticiju? Da li ju je
proslijedio autoprijevoznicima i u kojoj je to fazi? Zanima me što konkretno Grad Samobor
može učiniti za korisnike usluga prijevoza našeg koncesionara Autoturista i Samoborčeka?
Stvarno se ponekad osjećaju gore nego oni krumpiri koji se voze prema našim domovima koje
kupujemo.
Moje drugo pitanje se odnosi na uređenje igrališta u Ise Velikanovića, pošto znamo da
je tamo Gmajna, i tamo se rade cesta i jedan dio tog igrališta je odrezan. Zanima me, da li to
znači da će se igralište dograditi u drugom smjeru, pomaknuti i kad se namjeravaju ti radovi
završiti?
IRENA KAPOR - Moje pitanje odnosi se na sredstva koja je Grad osigurao za isplatu
božićnica umirovljenicima s minimalnim naknadama. Putem ove socijalne mjere koja je
usmjerena k poboljšanju njihovog životnog standarda, razvidno je da Grad doista brine o
svojim umirovljenicima. Stoga bih molila informaciju o tome koliko se umirovljenika
prijavilo, te kako teče isplata božićnice?
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Staneca, zamjenika gradonačelnika da
odgovori na postavljena pitanja.
ŽELJKO STANEC - Što se tiče postavljenog pitanja uvaženog vijećnika gosp.
Borisa Makaruna, to se pitanje već provlači kroz par sjednica Gradskog vijeća. Sigurno da
Grad Samobor ima u planu određene uvjete na samom nogometnom igralištu, odnosno na tim
tribinama i u samoj svlačionici urediti na jedan adekvatan način kako to odgovara trećeligašu.
Također moram napomenuti da smo u par navrata uređivali te svlačionice, prije četiri
godine, one su bile uređene i ofarbane na novo, izmijenjene su bile pločice. Činjenica je da su
te instalacije dotrajale, u tom obuhvatu nije bila izmjena tih instalacija, što se tiče samih
tuševa i vodovodne instalacije. Znam i sam, osobno, da na nekim mjestima dolazi do curenja
tih vodovodnih cijevi, i sigurno je to jedan od prioriteta koje će u 2017. godini Grad Samobor
s NK Samobor urediti taj dio, kako bi bio, kao što sam već napomenuo, primjer trećeligašu.
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Što se tiče pitanja uvažene vijećnice gđe Zvjezdane Sečen, peticije putnika koji
dnevno putuju Samobor - Zagreb, odnosno Zagreb - Samobor, ne znam to će pročelnik
Upravnog odjela za komunalnu djelatnost u čijoj je nadležnosti autobusni prijevoz možda
detaljnije odgovoriti na to pitanje. Moram spomenuti da je ta međužupanijska linija nije u
nadležnosti Grada Samobora, jer mi ne izdajemo koncesiju, niti vozni red za te linije koje
spadaju u kategoriju međužupanijskih linija već izdaje tu koncesiju ministarstvo, ali naravno
to ne opravdava Grad Samobor da ne može uputiti prijedlog nadležnom ministarstvu.
Uređenje igrališta na samoj Gmajni, došlo je do određenog smanjenja te kvadrature
igrališta kojeg je Grad Samobor pretprošle godine uredio za potrebe Gradske četvrti. Osobno
uvidom, mislim da je jedno igralo, onaj tobogan van obuhvata tog igrališta, pa mislim da se
može naći rješenje da se taj tobogan stavi unutar te ograde, ako ne bude to dovoljno možda
ćemo naći rješenje da se taj dio koji je sada uskraćen, onim potpornim zidom, da se na neki
način proširi.
Na postavljeno pitanje uvažene vijećnice gđe Irene Kapor, odgovor će dati zamjenica
gradonačelnika Sanja Horvat Iveković.
SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Božićnice se isplaćuju redovnim tijekom, za sve
one koji su se prijavili u registar umirovljenika, a čije mirovine ne premašuju iznos od
2.000,00 kn. Naravno tu se mogu još prijaviti oni koji se do sada nisu prijavili, za njih će biti
drugi krug isplate, nakon Nove godine. Ukoliko još nešto treba za dodati, možda ima
pročelnik za društvene djelatnosti još koji podatak, ako ja nisam spomenula, pa me može
dopuniti.
JURO HORVAT - Dozvolite samo par podataka. U registru umirovljenika, dakle u
evidenciji je 1667 umirovljenika koji će u ovom roku dobiti božićnicu. Božićnice se isplaćuje
od 28.11. do 19.12.o.g. Za sve one koji će se prijaviti do kraja godine u ovu evidenciju isplata
će biti u drugom roku. Kriteriji su sljedeći, da za one umirovljenike koji dobivaju mirovinu do
1.000,00 kn dobit će božićnicu u iznosu od 500,00 kn, za one umirovljenike koji imaju
mirovinu do 1.500,00 kn božićnica je 300,00 kn, a za sve one umirovljenike koji dobivaju
mirovinu do 2.000,00 kn božićnica je 200,00 kn. Dakako da se 2.000,00 kn smatra visinom
ispod koje je određena zona siromaštva.
ZVJEZDANA SEČEN - Da li je peticija poslana u Grad i da li ste ju zaprimili? Da li
ste ju možda proslijedili koncesionarima i u kojoj je fazi to? To bih vas molila da mi
odgovorite.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Peticija je zaprimljena u Upravnom odjelu i proslijeđena je
prema koncesionarima Samoborček i Autoturist i očekujemo odgovor.
MAJA GRAČANIN - Imala bih pitanje koje se odnosi na vertikalnu i horizontalnu
signalizaciju u Zagrebačkoj ulici u Bregani. Kao što je već dobro poznato, ta cesta je do
nedavno bila u našem djelokrugu, no međutim kako je prešla u državne ceste postojeća
uzdignuta ploha i "ležeći policajci" morali su biti uklonjeni. Oni su bili jedna od barijera koji
su usporavali promet i nesavjesne vozače tjerali da uspore. Kako je to maknuto, sada ponovno
postoji opasnost od prevelike brzine i nalijetanje na pješake, pa bi moje pitanje bilo sljedeće;
Postoji li mogućnost da se na okretištu autobusa u Bregani, znači na raskršću Zagrebačke i
Samoborske ulice postavi, odnosno iscrta signalizacija koja označava blizinu škole, te također
da se na raskršću Zagrebačke ulice i Ulice Matije Gupca postavi vertikalna svjetlosna
signalizacija koja označava pješački prijelaz i koja očitava brzinu prometa? Vidimo da su u
zadnje vrijeme ove signalizacije postavljene u blizini prilazima naselja, što ovom prigodom
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pozdravljam i pohvaljujem, te vertikalna svjetlosna signalizacija koja pobliže označava
pješački prijelaz kod Šumice u Bregani, također postavljena ovih dana.
IRENA KAPOR - Moje iduće pitanje tiče se projekta Vjetar u leđa, kojim su bili
osigurani pomoćnici u nastavi osnovnim školama na području Grada Samobora. Poznato je da
su za provedbu tog projekta bila osigurana sredstva kako iz socijalnog fonda EU, tako iz
Proračuna našega Grada, pa bih samo molila informaciju kako teče provedba vezana uz ovaj
projekt.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim zamjenika gradonačelnika gosp. Željka Staneca da
odgovori na postavljena pitanja.
ŽELJKO STANEC - U samom pitanju uvažena vijećnica Maja je dala i neke
odgovore. Upravo sam htio odgovoriti da na isti način kao što je postavljena vertikalna
signalizacija kod Šumice, isto tako se može postaviti takva treptajuća vertikalna signalizacija
na onom prijelazu gdje smo skinuli onaj hupser i naravno da se može iscrtati blizina škole,
horizontalna signalizacija koja upozorava na blizinu škole. Krenuli smo u taj jedan projekt
svjetlosne upozoravajuće signalizacije, to ste i sami dobro zamijetili, prvo smo krenuli kod
škola i vrtića i onda na onim cestama gdje vozači ostvaruju te neke najveće brzine, gdje prijeti
opasnost za same pješake u prometu. To je jedan proces koji će još naravno trajati, a sigurno
da je za ovu godinu što se tiče te signalizacije gotovo, a s početkom idemo dalje u širenje te
vertikalne, odnosno horizontalne signalizacije a sve u smjeru sigurnosti prometa samih
vozača, a posebno pješaka i naših đaka.
SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Vezano uz provedbu projekta asistenata u nastavi
koje smo kandidirali prema Agenciji odgoj i obrazovanje pod nazivom Vjetar u leđa preko
našeg Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove, treba napomenuti da se on odvija
dobrim tempom, dakle nema nikakvih poteškoća, ima direktno financiranje devetnaestero
učenika koji imaju svoje asistente i za koje je osigurana plaća iz EU fondova, tzv. Europskog
socijalnog fonda, a onaj dio za djecu koja nisu dobila odobrenje, jer je bila dosta kompleksna
procedura oko odobravanja dodatnih rješenja, za ostale učenike osigurao je i sam Grad
Samobor dodatna sredstva, kako bi sva djeca koja su dobila rješenje od određenih vještaka, tu
su uključeni liječnici i sve komisije koje prosuđuju za takvu djecu njihovo zdravstveno stanje,
za njih smo osigurali sredstva, tako da je to oko dvadesetšestero djece koja imaju pravo na
asistente u nastavi. Naravno, projekt se dobro provodi, redovno dobivamo ta sredstva, tu nas
naravno prati Agencija za odgoj i obrazovanje i tu treba, kao što i sa svakim EU fondom
pažljiv, naš Upravni odjel za gospodarstvo uz pomoć Upravnog odjela za društvene
djelatnosti to pažljivo i odgovorno odrađuje. Evo, to je i dokaz da smo i drugu godinu za
redom dobili ta sredstva.
BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ? Nitko, zaključujem Aktualni
sta.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje Aktualni sat, te se
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.
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AD1.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.
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 reda
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19
"za") donijelo sljedeću
ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 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 Proračuna
Grada Samobora za 2017. 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.
- Upravni odjel za gospodarstvo stavio je amandman na poziciju 129. Nabava
vatrogasne opreme vozila te predložio povećanje sa sadašnjih 300.000,00 kn na 1.000.000,00
kn, pa sada iznosi 1.300.000,00 kn, a to smo uvrstili u vaš prijedlog. Taj 1.000.000,00 kn
skinuli smo na Nerazvrstanim cestama na poziciji 1129 tako da ista nije sada 3.000.000,00 kn
nego iznosi 2.000.000,00 kn, a to opravdavamo time što smo u ove vrijeme sve nabavili sve
što je potrebno za održavanje ceste (sipina, sol), a malo nam i vremenski uvjeti idu na ruku.
Odgovorno uvjeravam da stručna služba i ja, da nam ovaj pomak nam neće remetiti aktivnost
i djelatnost Grada, odnosno u ovom slučaju Komunalca.
Nama se u ovom zaključku dogodio jedan mali tipfeler, a to da smo to nazvali Tekuće
održavanje javno prometnih površina i poziciju smo krivo stavili, pa to sve još jednom
navodim zbog zapisnika.
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BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 112. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Samobora raspravu su provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za statutarno-pravna pitanja i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Maja Gračanin, Boris Makarun i Željko Stanec.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu
i dajem na glasovanje Prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18
"za" i 1 "protiv") donijelo je sljedeći
PRORAČUN
Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD3.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2017. 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 - Sukladno članku 112. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Samobora raspravu su provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za statutarno-pravna pitanja i
- Odbor za financije i proračun
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 izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18
"za" i 1 "protiv") donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu 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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AD4.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog
Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. 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 - Sukladno članku 112. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Samobora raspravu su provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za statutarno-pravna pitanja i
- Odbor za financije i proračun
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 Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeću
PROJEKCIJU
Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
Tekst Projekcije prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD5.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog Plana
gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. 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 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 Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu
Tekst Plana i Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD6.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. 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 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 Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu u tekstu kao što je
dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD7.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog
Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja
Grada Samobora za 2017. godinu.
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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 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 Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja
prostornog razvoja Grada Samobora za 2017. godinu
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
PROGRAM
gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada
Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD8.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog Programa
mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2017.
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 Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada
Samobora za 2017. godinu.
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18
"za") donijelo sljedeći
PROGRAM
mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2017.
godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD9.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 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 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 Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za
2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2017. godinu u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD10.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog Programa
javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2017. 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 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 Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
PROGRAM
javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD11.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
Programa javnih potreba u sportu 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 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 Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2017. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
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Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD12.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
Programa javnih potreba u kulturi 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 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 Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za" ) donijelo sljedeći
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD13.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 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 financije i proračun i
- Odbor za statutarno - pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
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Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za" ) donijelo sljedeći
PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD14.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 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 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 Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2017.
godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za" ) donijelo sljedeći
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što
je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD15.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Analize sustava civilne zaštite na području grada Samobora za 2016.
godinu.
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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 gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- 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 prihvaćanju Analize sustava civilne zaštite na području grada Samobora
za 2016. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeću
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području grada Samobora za 2016. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Analize stanja prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD16.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na
području grada Samobora za 2017. – 2019. 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 gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- 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 donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
na području grada Samobora za 2017. – 2019. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15
"za" i 1 "suzdržan" ) donijelo sljedeći
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na području grada Samobora za 2017.
– 2019. 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 - Prijedlog
zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
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 imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Sandra Ivanuš iz Samobora, Matijaša Korvina 10, imenuje se za vršiteljicu dužnosti
ravnatelja Dječjeg vrtića Grigor Vitez Samobor, Perkovčeva 88/1, do imenovanja ravnatelja
na temelju javnog natječaja.
II.
Vršiteljica dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
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AD18.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti Ustanovi za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti
Samobor za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa Samoborskim športskim savezom.
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 zaključka o davanju suglasnosti Ustanovi za upravljanje sportskim objektima
Sportski objekti Samobor za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa Samoborskim
športskim savezom.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost Ustanovi za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti
Samobor, Andrije Hebranga 26a, Samobor, za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji
između Ustanove Sportski objekti Samobor i Samoborskog športskog saveza, Andrije
Hebranga 26a, Samobor, u iznosu od 947.960,00 kuna bez PDV-a, za razdoblje od 01.01. do
31.12.2017. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.

AD19.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o subvencioniranju učeničkih srednjoškolskih
mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godine.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i brigu
za mladež 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
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-

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 Ugovora o subvencioniranju učeničkih
srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017.
godine.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpisivanje Ugovora o
subvencioniranju učeničkih srednjoškolskih relacijskih pokaznih markica za 2017. godinu
između Grada Samobora, trgovačkog društva Samoborček EU Grupa d.o.o., D. Cesarića 26,
Samobor i trgovačkog društva Autoturist Samobor d.o.o., D. Cesarića 26, Samobor, u iznosu
od 850.000,00 kuna s PDV-om, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, u tekstu kao što
je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Financijska sredstva za realizaciju Ugovora iz točke I. ovog zaključka osigurana su u
Proračunu Grada Samobora za 2017. godinu, u Razdjelu 004, Program Povećanje standarda
srednjoškolaca i studenata, Aktivnost Subvencije javnom prijevozu, podskupina 352
(Subvencije dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata) i Projekciji Proračuna
Grada Samobora za 2017. i 2018. godinu u Razdjelu 004, Program Javni prijevoz, Aktivnost
Subvencije u javnom prijevozu, skupina 35 (Subvencije).

AD20.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o subvencioniranju studentskih mjesečnih
relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godinu.
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i brigu
za mladež 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.
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Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o subvencioniranju studentskih
mjesečnih relacijskih pokaznih markica za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpisivanje Ugovora o
subvencioniranju studentskih relacijskih pokaznih markica za 2017. godinu između Grada
Samobora, trgovačkog društva Samoborček EU Grupa d.o.o., D. Cesarića 26, Samobor i
trgovačkog društva Autoturist Samobor d.o.o., D. Cesarića 26, Samobor, u iznosu od
850.000,00 kuna s PDV-om, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, u tekstu kao što je
dan u materijalima za sjednicu.
II.
Financijska sredstva za realizaciju Ugovora iz točke I. ovog zaključka osigurana su u
Proračunu Grada Samobora za 2017. godinu, u Razdjelu 004, Program Povećanje standarda
srednjoškolaca i studenata, Aktivnost Subvencije javnom prijevozu, podskupina 352
(Subvencije dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata) i Projekciji Proračuna
Grada Samobora za 2017. i 2018. godinu u Razdjelu 004, Program Javni prijevoz, Aktivnost
Subvencije u javnom prijevozu, skupina 35 (Subvencije).

AD21.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Samobora za 2015.
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 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, Ivan Horvat.
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BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Grada Samobora za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zagreb, o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Samobora za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD22.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda Programsko i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji 190.
Samoborskog fašnika.
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 gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- 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
Programsko i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji 190.
Samoborskog fašnika.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće za 190. Samoborski fašnik Turističke
zajednice Grada Samobora, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
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AD23.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Plana akcije Grad Samobor - prijatelj djece za 2016. godinu i informacija o
dobivanju statusa Grad Samobor - prijatelj djece.
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 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
Izvješće o realizaciji Plana akcije Grad Samobor - prijatelj djece za 2016. godinu i informacija
o dobivanju statusa Grad Samobor - prijatelj djece.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17
"za") donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana akcije Grad Samobor - prijatelj djece za 2016.
godinu i informacija o stjecanju statusa Grad Samobor - prijatelj djece, u tekstu kao što je dan
u materijalima za sjednicu.
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
AD24.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Ostale
informacije.
Iduća sjednica Gradskog vijeća održat će se najvjerojatnije u veljači 2017. godine.
Sada vas sve pozivam da zajedno obilježimo kraj ove kalendarske godine malim
domjenkom u Samoborskoj kleti.
Da li se netko javlja za riječ?
S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je
iscrpljen, zaključujem 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
Dovršeno u 15.40 sati.
ZAPISNIČARKA
Nada Gorišek

PROČELNICA
Ana Vlah, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
Branimir Šiljak
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