REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 238-11-04/03-14-2
Samobor, 30.05.2014.

ZAPISNIK
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 29.
svibnja 2014. 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, Petar
Krešimir Bušljeta, Marinko Džepina, Damir Gorišek, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Irena
Kapor, Boris Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav Pađan, Linda Rossini
Gajšak, Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Marko Tandarić, Anica
Vraneković
IZOČNI VIJEĆNICI: Maja Gračanin, Vinko Kovačić, Stjepan Kozlina, Franjo Štefanić,
Vjeran Štublin, Ivan Vlainić
PROČELNICA: Ana Vlah
OSTALI NAZOČNI:
-

Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora
Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora
Željko Radovanić, Mario Anušić, Mladen Ogrinc, Zvonko Župančić, Hrvoje Frankić,
Juro Horvat, Valentina Horvat, pročelnici upravnih tijela Grada Samobora
Zvonko Marenić, direktor td Komunalac d.o.o.
Antun Oklopčić, direktor td Energo Metan d.o.o.
Mladen Žitković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora
Željko Koščica, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora
Zoran Hebar, predstavnik Urbanističkog zavoda grada Zagreba
Romina Galović, predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora
Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica u Službi za unutarnju reviziju
Ivana Žunec Vrbanek, voditeljica projekta Službi za podršku krajnjem korisniku za
pripremu projekta u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Iva Jandriček, v.d. voditeljica Službe za podršku krajnjem korisniku za pripremu projekta
u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 9. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao
na današnji dan u 14.00 sati, te prije otvaranja sjednice molim gđu Anu Vlah, pročelnicu
Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika.
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 9. sjednici prozivkom vijećnika.
Konstatiram da je od 25 vijećnika nazočno 19 vijećnika, a izočno 6 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 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
BRANIMIR ŠILJAK - Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo
Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 03.04.2014. godine.
Pitam, da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 8. sjednice?
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 03.
travnja 2014. godine u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na utvrđivanje Dnevnog reda sjednice.
Uz poziv za današnju sjednicu primili ste Prijedlog dnevnog reda, s time da ja kao
predsjednik Gradskog vijeća mogu izmijeniti redoslijed točaka prijedloga dnevnog reda
sukladno članku 138. stavku 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobor, stoga predlažem
da točka 14. postane točka 1., a točka 28. postane točka 2. dnevnog reda, iz razloga što su
nam na sjednici nazočni izvjestitelji po navedenim točkama dnevnog reda pa da oni ne čekaju
odradili bi najprije te točke, a imat ćemo i prezentaciju po točki 1. dnevnog reda.
Također, sukladno članku 138. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća predlažem da se
dnevni red dopuni, odnosno da se u isti uvrsti pod točkom 29. - Prijedlog godišnjeg izvješća o
koncesijama za 2013. godinu, a dosadašnja točka 29. postaje točka 30. - Ostale informacije.
Pozivam pročelnika Upravnog odjela za financije gosp. Željka Radovanića da ukratko
obrazloži razlog za uvrštavanje u dnevni red današnje sjednice.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Temeljem članka 11. stavka 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu predlažemo da se ova točka uvrsti u dnevni red današnje sjednice.
Naime, prilikom izrade godišnjeg izvješća utvrdili smo da je Plan koncesije donijelo
Gradsko vijeće, a članak 51. govori o tome da je davatelje koncesije Grad, odnosno Gradsko
vijeće do 01. lipnja tekuće godine dužno za prethodnu godinu dostaviti nadležnom
ministarstvu ovo izvješće. To je dovoljan razloga da danas na ovoj sjednici razmotrimo ovaj
materijal i kao takvog uputimo ga Ministarstvu financija.
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Pitam da li ima još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, ako nema pitam tko
je za Prijedlog dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
usvojilo sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana
Grada Samobora
2. Informacija o Studiji izvedivosti za sanaciju odlagališta Trebež
3. Godišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu
4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za
2014. godinu
6. Prijedlog projekcije Proračuna Grada Samobora za 2015. i 2016. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i
poljoprivrede na području Grada Samobora za 2014. godinu
8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Samobora za 2014. godinu
9. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014.
godinu
10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom
i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora u 2014. godinu
11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014.
godinu
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za
2014. godinu
15. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora za 2014.
godinu
16. Prijedlog odluke o imenovanju ulica u naselju Molvice
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2014. godini
18. Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2013. godinu
19. Financijsko izvješće i Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar
Samobor d.o.o. za 2013. godinu
20. Financijsko izvješće i Izvješće o radu trgovačkog društva Energo Metan d.o.o.
21. Financijsko izvješće i izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za
2013. godinu
22. Financijsko izvješće i izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2013.
godinu
23. Izvješće o radu Savjeta mladih u 2013. godini
24. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2014. godinu
25. Prijedlog zaključka o osnivanju prava građenja u korist Grada Samobora na kč.br.
1548/2, k.o. Domaslovec, radi sanacije odlagališta Trebež
26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za
zaduživanje putem financijskog leasinga
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27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva HEP – OPSKRBA
d.o.o. za nabavu električne energije za javnu rasvjetu
28. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo,
poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
29. Prijedlog godišnjeg izvješća o koncesijama za 2013. godinu
30. 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
odjela Grada Samobora, a vezano za izvršavanje poslova i zadataka iz samoupravnog
djelokruga Grada.
LINDA ROSSINI GAJŠAK -Imam dva pitanja i jedan prijedlog, koje su mi uputili
građani. Jedno pitanje se odnosi za resornog pročelnika iz komunalne djelatnosti na
mogućnost pješačkih prijelaza od restorana Gabrek prema smjeru Ruda, Slanom Dolu i
Lipovcu. Naime imamo učenika i nižih i viših razreda osnovne i srednje škole i građana koji
tamo žive a promet je sve gušći, pa građani apeliraju na mjerodavne komunalne službe da
iznađu mogućnost da se sukladno regulaciji postavi koji pješački prijelaz da se malo olakša
mobilnost u tom dijelu grada.
Drugo pitanje se odnosi na zgradu Hrvatskog doma. Nedavno smo imali priliku kod
otvorenja Jazz festivala ugostiti u Galeriji Prica i predsjednika Države i druge predstavnike
izvršne vlasti. Uistinu je bilo veličanstveno, no, međutim znamo i sami da sama zgrada jedva
odolijeva zubu vremena. Zanima me da li u nekakvoj projekciji ili planovima da se možda
zgrada uredi, renovira ili nekakva mogućnost koju bi gradski proračun možda i u sljedećoj
godine podnio.
Prijedlog, ovom prilikom bih pohvalila sve naše DVD-ove u gradu Samoboru i
okolici, a posebno DVD-a i Crveni krveni križ, koji su pod potporom gradonačelnika
koordinirali akciju za poplavljena područja zajedno sa svim našim građanima koji su dali
pomoć. Moj prijedlog se odnosi, u ime dijela vijećnika iz Kluba vijećnika HSLS-a i HDZ-a,
gosp. Makaruna, gđe Vraneković i gosp. Bušljete, da se svaki vijećnik odrekne vijećničke
naknade u ovom mjesecu svibnju i naravno da se za to potpiše adekvatna izjava, a takvu jednu
situaciju smo već imali kad su bila poplavljena područja u našem gradu. Mislim da bi to bio
jedan dobar čin, iako smo svi vjerujem individualno pridonijeli u raznim tim akcijama ali da
se i tim činom pomogne onima kojima je pomoć potrebna i da se ta sredstva uplate na račun
Hrvatskog Crvenog križa.
BORIS MAKARUN - Imam dva kratka pitanja. U Skendrovićevom putu u
Domaslovcu izvršeni su radovi na odvodnji koji su završeni cca više od godinu dana, iako je
na odvodnju priključeno cca dvije trećine domaćinstava, put nije saniran niti asfaltiran premda
je na jednoj od tribina gradonačelnik rekao da su sredstva za Skendrovićev put u iznosu od
cca 300.000,00 kn osigurana. U isto vrijeme u Željezničkoj ulici u istom naselju, gdje su se na
odvodnju priključila svega tri domaćinstva, napravljeni su i češljevi, ulica je preasfaltirana i
trenutno se radi na nogostupu. Stanari Skendrovićevog puta pitaju se, da li su kažnjeni zbog
jedne ili dvije osobe koje žive tamo? Mještani su se, također, odrekli dijela zemlje u korist
javnog dobra, pa postoji potrebna širina od 9 metara za cestu. I ono što treba naglasiti da su
prvih 150 metara ceste stanari sami asfaltirali prikupljenim sredstvima. Kada će se asfaltirati
Skendrovićev put u Domaslovcu?
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Drugo pitanje odnosi se na Nogometno igralište u Konščici. Moram progovoriti o
tome jer dolazim iz tog kraja, u njemu trenutno igraju seniori i niži uzrasti kategorije NK
Galgovo, veterani Konščice. Znamo da prije pet godina, odnosno 2009. godine bilo je
predviđeno cca 150.00,00 kuna za uređenje ograde, kućica i općenito stvaranje uvjeta za
normalno odigravanje utakmica na tom igralištu. Međutim kako se tadašnji predsjednici
Galgova i Konščice nisu dogovorili pa su brže bolje ta sredstva preusmjerena. U
međuvremenu sve je krenulo boljim tijekom, suradnja je odlična i gotovo je ružno i tragično
vidjeti kako to igralište izgleda. Ona ograda koja je napravljena prije više od četrdesetak
godina je u takvom jadnom stanju da se čudim uopće da natjecateljske komisije dozvoljavaju
odigravanje utakmica na tom igralištu. Molim i pitam, kada će se iznaći potrebna sredstva da
se napravi ono potrebno, a to je ograda, kućice i ograđeni prostor za nesmetani prolaz igrača i
sudaca prema svlačionici.
TOMISLAV PAĐAN - Zanima me kakvo je punjenje gradskog proračuna za prvih
pet mjeseci ove godine? Koliki je prihod Proračuna od legalizacije objekata? U kojoj je fazi
projekt gradnje doma u Vrhovčaku samoborskom?
PETAR-KREŠIMIR BUŠLJETA - Imam jedno pitanje koje su me zamolili da pitam
korisnici Restorana u Bregani, dvije udruge, Udruga BEKS molila je da ako joj se može
dostaviti neki papirnati dokaz o tome da će Restoran ostati u funkciji kakvoj je zato što oni
ulažu značajna sredstva u obnavljanje tog prostora. U vlastitom trošku su sanirali parket,
trenutno se bave ličenjem prostora, curi im krov, oni su rekli da su o tome obavijestili u Gradu
ali da to do nikoga nije došlo.
Drugo pitanje je vezano za igralište u Bregani. Igralište u Bregani nije sanirano
najvjerojatnije od kada je sagrađeno (podloga). Prije nekoliko dana tamo se održavao turnir
gdje je bilo cca devedesetak osnovnoškolaca, desile su se neke manje ozljede pošto je teren
izuzetno sklizak. Škola u Bregani pita, kada je moguće promijeniti podlogu i promijeniti
koševe koji su na žalost opasni zbog njihovog sitišta betonskog koje je jednostavno preblizu
samom terenu.
Moj prijedlog je da se na Podvrhu na križanju Obrtničke i Vrnjačke ulice stavi zrcalo,
jer je raskrižje izuzetno opasno, te su se u zadnja tri tjedna desile dvije manje prometne
nesreće.
ANICA VRANEKOVIĆ - Imam pitanje za pročelnika Župančića. U kojoj je fazi
problem oko upisa ceste u Maloj Rakovici u Vidikovcu jer je situacija sve napetija, građani su
sve nezadovoljniji i bojim se, bez obzira na instrukcije pročelnika Župančića, da se mogu
dogoditi nekakve neželjene situacije. Malo ću kasnije objasniti za one koji ne znaju o čemu se
radi. Zahtjev za to podnesen je sredinom jedanaestog mjeseca prošle godine. Ja sam
informirana djelomično o tome do kuda se i iz kojih razloga došlo, nije se došlo daleko.
Molim pročelnika da mi objasni, odnosno da mi da informaciju u svezi iznesenog.
Drugo pitanje nekome od pročelnika, u Maloj Rakovici je dugo vođena "borba" za
vodovod. Mala Rakovica sva sada ima vodovod, hvala Bogu, hvala svima koji su u tome
sudjelovali. Možda će ovo zvučati malo grubo ali ima dosta ljudi koji se nisu priključili iz
ovog ili onog razloga, mogu dozvoliti sada je situacija teška da se ne mogu priključiti, vrlo
često se ta voda pumpa direktno iz hidranata. To nisu pojedinačni slučajevi, molim nekog da
mi objasni da li je to točno ili nije, ta voda koja se gubi na taj način i ne plaća je vjerojatno u
svim našim računima. Na pitanje Vodoopskrbe zašto se nisu šahtovi plombirali dobio se
odgovor da je to nisu dozvolili vatrogasci zbog mogućnosti eventualnog požara i u tom
slučaju ne mogu do vode. Međutim, po nekakvim laičkim saznanjima ako i dođe do požara
mislim da tu plombu nije teško izrezati s škarama ili s ne znam čime, ali onda se zna tko će to
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napraviti. Pitanje je postavljeno iz razloga jer je stvarno puno ljudi, pročelnik Župančić isto
ima o tome informacije i zna kako se teško dolazilo do te vode i Grad se odrekao svog dijela.
Mislim da bi se ipak ljudi mogli priključiti na vodovod jer Vodoopskrba daje na rate, te je
mogućnost dolaska do vode sada lakša. Htjela bi da mi netko to objasni kakva je situacija, da
li je u drugim mjestima takva situacija i da li je to tako u redu ili se može nešto poduzeti.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Staneca, zamjenika gradonačelnika da
odgovori na postavljena pitanja.
ŽELJKO STANEC - Prvo, odgovor na postavljeno pitanje uvaženoj vijećnici gđi
Lindi Rossini Gajšak, što se tiče pješačkog prijelaza od Gabreka u smjeru Smerovišća
razmotrit ćemo taj prijedlog i naravno ako je u mogućnosti da se naprave ti pješački prijelazi s
obzirom da treba s jedne i druge strane biti sagrađen nogostup moramo zadovoljiti neke uvjete
tj. projektirati te pješačke prijelaze, i ako postoji mogućnost sigurno ćemo u skoroj budućnosti
radi sigurnosti djece i svih pješaka u prometu napraviti te pješačke prijelaze.
Što se tiče obnavljanja zgrade Hrvatskog doma, odnosno kino dvorane za ovu godinu
u Proračunu smo osigurali sredstva za projektnu dokumentaciju.
Zahvaljujem se na pohvali što ste osobno u svoje ime pohvalili sve DVD-ove, Crveni
križ i sve one koji su sudjelovali u pomoći ugroženom stanovništvu od poplava.
Na postavljeno pitanje poštovanog vijećnika gosp. Borisa Makaruna moram reći;
naravno da Skendrovićeva ulica u Domaslovcu kao i sve ostale ulice po našim mjesnim
odborima imaju određenu proceduru, a to je da postoji VMO, postoji predsjednik MO. Znači
kad je bilo koji skup ili VMO građani trebaju dati prijedlog VMO, odnosno predsjedniku MO
a on stavlja ulice u program, a program se donosi krajem godine. Naravno da ćemo bilo kakvu
inicijativu VMO uvažiti.
Što se tiče uređenja Nogometnog igrališta u Konščici to igralište za sada koriste samo
veterani NK Konščice i veterani manje NK Galgovo. Znam da je nastao još prije četiri godine
određeni nesporazum između predstavnika NK Galgovo i predstavnika NK Konščica,
prijedlog je bio da se jedno igralište uredi koje bi zadovoljavalo svim uvjetima natjecanja
seniorske momčadi NK Galgovo, do tog dogovora, na žalost, nije došlo a bila su čak i
osigurana određena sredstva. Osobno ove godine niti ja, a ni Odjel za upravljanje imovinom
Grada Samobora nikakav zahtjev nismo dobili od NK Konščica, od MO Konščice, od MO
Galgovo, a niti od NK Galgovo. No, međutim moram napomenuti da na zahtjev NK Galgovo
td Komunalac je već u par navrata to igralište kosilo, to znači da redovito to igralište održava
td Komunalac na zahtjev NK Konščica, odnosno NK Galgovo.
Na postavljeno pitanje uvaženog vijećnika gosp. Tomislava Pađana u svezi punjenja
Proračuna na to će mu odgovor dati gosp. Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za
financije.
Što se tiče izgradnje društvenog doma u Vrhovčaku ove godine su osigurana sredstva i
ove godine će započeti gradnja društvenog doma u Vrhovčaku.
Što se tiče postavljenog pitanja gosp. Bušljete i Udruge BEKS, tu se osobno mogu
zahvaliti Udrugi BEKS jer se stvarno brinu o prostoru, a znam i sam da su puno uložili svojih
vlastitih sredstava. Grad Samobor pomaže im u uređenu tih prostora, a sa curenjem krova
nisam upoznat pa će to gosp. Anušić dobiti zadatak da sa svojim odjelom izvidi o čemu se
radi i da napravi prijedlog sanacije krovišta. Ako bude u financijskom okviru ove godine i taj
dio će se riješiti.
Što se tiče OŠ Bregana i igrališta moram reći da sam u par navrata razgovarao s novim
ravnateljem OŠ Milana Langa u Bregani i rekao sam mu da si napravi neku projekciju
prioriteta što se tiče same osnovne škole, a sigurno je da će Grad u okviru svojih mogućnosti
izaći u susret našim osnovnoškolcima u OŠ u Bregani.
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Što se tiče postave ogledala na raskrižju u Podvrhu to ćemo već sutra na koordinaciji s
td Komunalac razmotriti taj prijedlog.
Što se tiče ceste u Maloj Rakovici i rješavanja imovinsko pravnih odnosa na to će
odgovor dati pročelnik Župančić.
Što se tiče priključenja na vodovodnu mrežu taj podatak nemam, ali mogu samo
osobno tvrditi da je možda sam priključak na mrežu dosta skup i to je možda jedan od razloga
zbog čega se građani ne priključuju na vodovodnu mrežu. U td Vodovod i odvodnja postoji
način plaćanja na odgodu, odnosno na rate. Znači svaki pojedinačno građanin MO Rakovica
trebao bi podnijeti zahtjev prema Vodovodu i s njima osobno dogovarati o priključku.
Molim pročelnike da odgovore na ostala pitanja.
ŽELJKO RADOVANIĆ - U točki - Izmjene i dopune Proračuna dali smo podatak
izvršenja Proračuna na dan 30.04., a na taj dan je izvršenje Proračuna bilo 55.354.000,00 kn, a
na današnji dan ta brojka je 68.000.000,00 kuna ili cca 36% što se tiče prihoda, a što se tiče
rashoda oni su manji za cca 6.000.000,00 kuna što je u pravilu iznos novaca koji nam ostaje
dnevno na našem žiro-računu u banci.
Naknada za legalizaciju izgrađenih građevina ona je u tom istom materijalu na poziciji
P024 - naknada za legalizaciju objekata, planirana je bila s 1.000.000,00 kuna, a mi ju u ovom
rebalansu dižemo jer je ostvarenje veće od tog iznosa, dakle za četiri mjeseca to je bilo
440.000,00 kuna, a sada je to već preko 500.000,00 kuna za ovih pet mjeseci. Kada
spominjem naknadu za legalizaciju ili postupak legalizacije onda se on očituje i na drugim
pozicijama i ima dakako sinergijske i druge učinke, a to je tamo kada imamo porez za kuće za
odmor jer i one se legaliziraju, kada imamo komunalnu naknadu koja se kasnije raspisuje
onda se također na taj način povećava za koliko je objekt legalan i koja je površina veća
određenog objekta. Za šest mjeseci kada ćemo podnositi polugodišnji izvještaj pokušati ili
nastojati sve to zajedno što se tiče legalizacije staviti na jedan list papira pa ću vam to kao
takvo i poslati.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Što se tiče postupka upisa nerazvrstane ceste Ulice
Vidikovec u Rakovici na osnovu vašeg zahtjeva mi smo započeli pripremne radnje i budući
da se u jednom trenutku svodio problem oko mogućnosti samog snimanja od strane geodeta
mi smo od Ureda državne uprave Zagrebačke županije zatražili rješenje za obavljanje
pripremnih radnji. Rješenje smo dobili i ono je postalo pravomoćno 23. svibnja 2014. godine.
Navedeno rješenje uputili smo tvrtci Geo-bim koja je dobila posao upisa nerazvrstane ceste i
očekujemo da će u najskorije vrijeme, odnosno tijekom idućeg tjedna obaviti snimanje na
terenu.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Sukladno Poslovniku zahvaljujem se gosp. Stanecu na
odgovoru, pa bih samo još dodatno pojasnila ovaj prijedlog vama kao predsjedniku Gradskog
vijeća. Obzirom da je odluka svakog vijećnika individualna, jer mi ne možemo nikome
uvjetovati, zamolila bih vas da vi kao predsjednik Gradskog vijeća pod točkom - Ostale
informacije, zamolite da Gradska služba pripremi jedan obrazac bjanko gdje se onda svatko
može dopisati kako bi svi mi koji smo suglasni s time da to odradimo što prije kako bi dalje
financije mogle odraditi onaj drugi dio posla.
BRANIMIR ŠILJAK - Mi smo se već razgovarali o tome pa je prijedlog da se
mailom pošalje takav prijedlog svakom našem vijećniku i kada dobijemo potvrdni mail onda
će se postupiti po tome. Znači svaki će se vijećnik individualno o tome odlučiti putem maila.
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ANICA VRANEKOVIĆ - Djelomično sam zadovoljna s odgovorom. Zadovoljna
sam u tom dijelu jer sam s gosp. Župančićem bila prije u kontaktu cijelo to vrijeme, no
međutim situacija je vrlo, vrlo zapaljiva kod nas u Vidikovcu. Vrlo je teško ljude smiriti jer je
to situacija koja je nebulozna i stvarno ne znam što bi rekla da vas ne opterećujem može
osobno pročelnika ili mene pitati. Sada ću se suzdržati od detaljne rasprave, odnosno imala
sam namjeru reći sve ono o čemu se radi i navesti ime čovjeka koji radi problem ljudima u
tom dijelu Rakovice. Reći ću samo da je taj čovjek namještenik Pučkog otvorenog učilišta, to
je sve što ću reći. Znači radi u gradskoj ustanovi. Budući da mi je gosp. Župančić rekao da je
dobio Rješenje od Ureda državne uprave pa imam samo jedno dodatno pitanje. Da li to znači
ako se ponovi ista situacija koja je bila kada je geodetska tvrtka izašla na teren da će oni
dobiti zaštitu policije?
ZVJEZDNA SEČEN - Imam jedno pitanje koje može biti i prijedlog. Park šuma
Anindol - Tepec, šuma iznad Osnovne škole Samobor gore prama Vrhovčaku izgledaju
stvarno loše i iste bi trebalo urediti, ne znam tko ima nad tim nadležnost, da li td Komunalac
ili Hrvatske šume. Ako to trebaju urediti Hrvatske šume onda predlažem da se nekog u
Hrvatskim šumama kontaktira i da se to uredi, naročito ona šetnica prema Starom gradu skroz
gore do Kapele Sv. Ane.
BORIS MAKARUN - Ono što sam zaboravio u početku a to je da se zahvalim
djelatnicima td Komunalac koji su poslije pitanja na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća
vezano uz pokrov šahta izvršili popravak i šaht je konačno pokriven pa ljudi mogu nesmetano
prolaziti bez bojazni da će netko pasti.
Malo da se vratim na Skendrovićev put. Čudi me da nitko nije od strane VMO i
predsjednika MO podnio nikakav zahtjev onda su tu dvije kontradiktornosti ako se na tribini
gradonačelnika iznosi činjenica da je za taj put osigurano 300.000,00 kn. Taj odgovor mi
jednostavno ne leži.
Vezano za igralište u Konščici, znam da su sredstva bila osigurana, o toj temi smo
Željko i ja ovdje raspravljali. Prošle godine u devetom mjesecu natjecanje je počelo i NK
Galgovo sa svojim seniorima i ponekom juniorskom utakmicom odigrava utakmice u
Konščici, naravno uz veterane Konščice. Činjenica je da je lakše riješiti problem koji se tamo
pojavljuje, a to znači da postoji mogućnost da sljedeće natjecateljske sezone Nogometni savez
Zagrebačke županije ne da pravo odigravanja utakmica na tom igralištu. Lakše bi to riješili da
smo to krenuli ove godine dio pa sljedeće godine dio, a ovako ćemo se naći u situaciji da
ćemo morati na ho-ruk rješavati. Također da napomenem da na tom prostoru gore ne postoji
niti jedno adekvatno igralište za odigravanje utakmica, pa ni ono u Rakov Potoku ne odgovara
dimenzijama, još manje ono u Galgovu, a i ovo u Konščici ima svoje velike nedostatke tako
da ćemo morati svakako pribjeći uređenju i rješenju tih problema.
BRANIMIR ŠILJAK - Zahvaljujem gosp. Makarunu na pohvalama i savjetu oko
nogometa i vjerujem da ćete se oko toga svega dogovoriti pa bi bilo dobro da onda u to
uključite i Rakov Potok.
ANICA VRANEKOVIĆ - Ne znam da li ste me shvatili? Da li će geodetska tvrtka
dobiti zaštitu policije kada izađe na teren, jer se dogodilo prošli puta da je ista geodetska
tvrtka bila fizički napadnuta. Moje pitanje glasi, da li će oni dobiti zaštitu? Ako ne onda
molim objašnjenje na koji način će se izvršiti upis te ceste koja je asfaltirana i koja egzistira
oko 350 godina.
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BRANIMIR ŠILJAK - Vjerujem da tvrtka koja će izaći na teren, ako bude potrebno
zatražit će i policijsku zaštitu jer je to u njihovom domenu. Ne vjerujem da možemo
preventivno poslati policiju već ako će biti problema mi ćemo to riješiti.
Gđa Vraneković vi ste iskusna vijećnica i znate da ste postavili dva pitanja i jedan
prijedlog, a što se tiče policije ponavljam vam da to ne može tražiti Grad niti Vijeće nego ako
tvrtka bude tražila dobiti će policijsku zaštitu.
ANICA VRANEKOVIĆ - Još jednom dala kratko objašnjenje zašto treba biti
policijska zaštita na terenu.(Mikrofon nije bio uključen pa nema tona.)
ZVONKO ŽUPANČIĆ - To je hipotetsko pitanje pa ja mogu samo istaknuti da mi
vodimo zakoniti postupak i koristimo se zakonskim sredstvima i zaista sada ne mogu
prognozirati kako će biti.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje "Aktualni sat", te se
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.
Predsjednik predlaže kratku pauzu od desetak minuta radi pripreme
prezentacije.
Nastavlja se s radom sjednice.

AD1.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Samobora.
Molim gosp. Maria Anušića pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - U toku održavanja Odbora uočene se neke greške i te greške
ispravljamo izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Samobora i to:
- u člancima 59a., 79a., 80. stavak 2., 137. stavak 4. i 188. stavak 2. riječi "odobrenje za
gradnju" zamjenjuju se riječima "građevinska dozvola".
- - u članku 88a. riječi "odobrenje za izgradnju" zamjenjuju se riječima "građevinska
dozvola".
Također napominjem da smo dobili pismo gđe Lucije Burin i Josipa Geušića Burin
koji su zahtijevali da se njihovo pismo pročita na Gradskom vijeću, pa sam tražio od
izrađivača plana da da svoj odgovor na njihovu žalbu koje ću vam sada pročitati.
"Prigovor Josipa Geušić Burin i Lucije Burin na odgovore pod brojem 385 i 479
1. Zahtjev Josipa Geušić Burin (primjedba 385) za kč.br. 262/1, parcelirano 262/8
površine 3013 m2 sve k.o. Cerje.
Prigovor se odnosi na činjenicu da je u nekadašnjem planu iz 2007. g. cijela čestica
bila u građevinskom području, a sada je uvršten samo njen dio. van granica je 700 800 m2 oranice. Nadalje se navodi da je plan rađen na starim geodetskim podlogama
(iz 2006.g.) u kojem kč.br. 262/8 nije prikazana. Tvrdi se da su te podloge nevažeće.
Cijelo zemljište je poljoprivredno, a ne šuma.
Odgovor: Čestica 262/1 u dosadašnjem planu nije bila u građevinskom području
naselja. U plan su uvršteni dijelovi koji se mogu uklopiti u prostor tako da se gradnjom
ne zatvori cijela zona i ne spoje dva građevinska područja. Planom se ne mogu
uvažavati sve želje već racionalno organizirati cijeli prostor.
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2. Zahtjev Lucije Burin (primjedba 479) je da se preostali dio oranice kč.br. 5464
(površine 500 m2) te dvije livade kč.br. 5471 (679 m2) i 5472 (575 m2) sve k.o.
Samobor uvrsti u građevinsko područje. Smatra da nitko nema pravo zemljište bez
njene suglasnosti prenamijeniti. Također se protivi tome da su čestice kč.br. 5471,
5472 i dio 5469 u sklopu granice zaštite Park šume Tepec. Traži da ih se izuzme iz
Parka šume Tepec jer to nisu nikada bile.
Odgovor: Nije točno da se planska rješenja donose tek uz suglasnost vlasnika.
Granica Park šume Tepec je u samoborskom planu ucrtana iz dobivenih podloga, iz
Prostornog plana Zagrebačke županije (IV. izmjene i dopune). No neovisno o tome
širenjem građevinskog područja na čestice kč.br. 5471 i 5472 bi se formirala prevelika
dubina građevinskog područja, što nije u skladu s okolnim prostorom."
Evo, to je odgovor na njihovu žalbu u svezi Prostornog plana.
Daje dodatno uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda a koje su vijećnici dobili u
materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Zorana Hebara da da dodatno uvodno
obrazloženje po navedenoj točki dnevnog reda.
ZORAN HEBAR - Daje dodatno uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je
proveo:
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te je donio mišljenje o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a Odbor za zaštitu okoliša i
prostorno uređenje nije se sastao zbog nedostatka kvoruma.
Otvaram raspravu.
BORIS MAKARUN - Čudi me da je da u amandmanu koje su podijele dvije tvrtke, a
bave se istim stvarima, a to je eksploatacija kamena koja se nalazi na istom području, jedan
amandman je glatko odbijen a drugi je prihvaćen. Normalno je da su ljudi nezadovoljni i da
traže daljnja pojašnjenja. Tažili su da im se omogući izrada UPU za područje koje je već sada
obuhvaćeno iskopom. Znači nisu tražili mogućnost širenja radi sanacije već da im se omogući
modificirani, odnosno oblik od predviđenog po izradi UPU. Dakle bez širenja, odnosno
povećanja površine koja bi bila za iskop, nego upravo iz razloga što sadašnje stanje iskopa,
kao što sam rekao, se mora sanirati izvan granice obuhvata, dok se s druge strane granice
obuhvata za izradu UPU uključuje u površinu na kojoj se nema što sanirati. Jednostavno me
interesira i pitanje glasi: kako je moguće da se tvrtki Samoborka omogući i da se njihov
amandman prihvati, a da se bivši kamenolom Beljak, koji sada eksploatira Kamen Samobor,
jednostavno njihov amandman odbije?
ZORAN HEBAR - Znam sve to o ta dva kamenoloma a ne znam ništa o
amandmanima, sada sam prvi put čuo da su podneseni amandmani. Pokušat ću vam reći kako
ja to vidim kao objektivno stanje, a vi ćete zaključiti što ćete zaključiti. Ta dva kamenoloma
su jedan pored drugoga, to je jedan prostor koji je tako eksploatiran da je Samoborkin recimo
relativno uredno rađen, vidite kaskade, putovi su ostali, a bivši kamenolom Beljak je zapravo
rauban, rekao bih neeksploatiran jer tamo se čak vide i rupe od postavljanja eksploziva kad se
je bušilo, pa mislim da predstavlja čak i opasnost za tih nekoliko kuća koje se gore nalaze ako
se tu nešto ne napravi. Kod nas su bili predstavnici i oni su iznudili neke svoje projekte i neke
svoje ideje kako to sanirati, no mi smo tu bili na neki način vezanih ruku zato što vaš Strateški
10

program kaže da kamenolome treba zatvoriti, da ih se ne može eksploatirati radi sanacije, a to
ako nešto ne eksploatirate osim pustiti što će priroda učiniti. Mi smo predvidjeli zato što
moramo predvidjeti izradu UPU, imao sam u rukama i te snimke postojećeg stanja jednog i
drugog gdje se vidi da se nešto da napraviti, ali to za svrhu zapravo vi morate odlučiti a ne mi
kao struka.
BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ?
BORIS MAKARUN - Evo, upravo ono što sami ljudi tvrde gosp. Hebar je potvrdio
ovdje da u principu ovakav kamenolom kakav je gora opasnost za ljude koji tamo jesu. Svi
znamo da se kamenolom sanira kroz eksploataciju. Na nama je da to ljudima omogućimo ili
ne omogućimo, ovo što su oni glatko od strane gradonačelnika i struke odbijeni mislim da je
pomalo smiješno ili će to jednostavno dovesti do razmišljanja ljudi da se nekome pogodovalo,
a da se drugog jednostavno glatko odbilo. Stoga dajte da još jednom razmislimo i da ljudima
omogućimo da taj kamenolom saniraju da ne dođe do nesreće. Ako se nešto tamo dogodi tko
će za to odgovarati, a takvu situaciju imamo tu blizu u Rakovici koji kamenolom bi isto
trebalo sanirati. Znači dajmo pročelniku i struci da vide i da se ljudima izađe u susret i da to
ne bude opasnost nego da to bude kamenolom koji će se kroz eksploataciju urediti. Mislim da
su oni čak napravili jednu skicu kojom ne izlazi, možda u jednom malom dijelu, ali taj dio je
već eksploatiran pa bi se i tu trebala isto napraviti sanacija.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Prostornog plana Grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 18 glasova "za" i 1
glasom "suzdržan" donijelo sljedeću
ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o donošenju Prostornog plana Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je
sastavni dio.

AD2.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Informacija o
Studiji izvedivosti za sanaciju odlagališta Trebež.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje dodatno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim voditeljicu projekta gđu Ivanu Žunić Vrbanek da da
dodatno uvodno obrazloženje.
IVANA ŽUNIĆ VRBANEK - Daje dodatno uvodno obrazloženje po točki dnevnog

reda.
11

BRANIMIR ŠILJAK - Molim gđu Ivu Jandriček da se kratko obrati u svezi
navedene točke dnevnog reda.
IVA JANDRIČEK - Daje dodatno obrazloženje po točki dnevnog reda.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je
proveo:
- Odbor za komunalne djelatnosti
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a Odbor za zaštitu okoliša i
prostorno uređenje nije se sastao zbog nedostatka kvoruma.
Otvaram raspravu.
BORIS MAKARUN - Jedno kratko pitanje. Da li ima kakve opasnosti na vodu
crpilišta Strmec kada se dirne odlagalište kod samog preslagivanja?
IVANA ŽUNIĆ VRBANEK - Znači sanacija je planirana na način da se dijafragma
izvodi paralelno s time, odnosno prva, tako kada se krene s preslagivanjem već izvoditi zaštita
i spriječiti procurivanje, odnosno prirodni tok vode koji ide nizvodno dva kilometra prema
vodocrpilištu, a upravo je to jedan od bitnih razloga, odnosno plus, da se takav tok vode
konzervira i zaustavi da vodocrpilište bude potpuno sigurno i zaštićeno od otpada koji je
odložen na samom odlagalištu. S obzirom da se zna da je vrlo dugotrajan proces raspadanja
samih tvari u odlagalištu i da se ti procesi odvijaju i do tridesetak godina. Obzirom da je
odlagalište zatvoreno 2006. godine i vodocrpilište je dva kilometra dalje i nema trenutno
opasnosti ali i s ovim će se dodatno zaštititi prema svim regulativama sukladno
zakonodavstvu i direktivama Europske unije.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Informaciju o Studiji izvedivosti za sanaciju odlagališta
Trebež.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (19
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Informacija o promjeni nositelja i provoditelja investicije Sanacije
odlagališta komunalnog otpada Trebež s trgovačkog društva Komunalac d.o.o. na
Grad Samobor.
2. Prihvaća se informacija o Studiji izvedivosti Sanacija odlagališta otpada "Trebež",
izrađenoj od strane Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost, u tekstu kao što je dan
u materijalima za sjednicu.
Tekst Studije izvedivosti prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
AD3.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Godišnje izvješće o
izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
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ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
- 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.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Petar Krešimir Bušljeta, Linda Rossini Gajšak i
Željko Radovanić.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Godišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za
2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 4
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeće
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Godišnjeg izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
AD4.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
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- Odbor za turizam i ugostiteljstvo
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
- 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.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Linda Rossini Gajšak, Željko Radovanić,
Željko Stanec, Sanja Horvat Iveković.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za
2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 4
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Samobora za 2014. 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.
AD5.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
- 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.
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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 2014.
godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 2
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2014. GODINU
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu (Službene vijesti
Grada Samobora br. 11/13.) u članku 9. stavku 1. iznos od „750.000,00 kn“ zamjenjuje se
iznosom od „600.000,00 kn“.
Članak 2.
U članku 19. stavak 6. se briše, a dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.
Članak 3 .
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada
Samobora.

AD6.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog projekcije
Proračuna Grada Samobora za 2015. i 2016. godinu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
- 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 projekcije Proračuna Grada Samobora za 2015. i 2016. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13
glasova "za) donijelo sljedeću
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PROJEKCIJU PRORAČUNA
Grada Samobora za 2015. i 2016. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Projekcije proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
AD7.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području Grada
Samobora za 2014. godinu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da se u
ime predlagatelja očituje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo
- 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 poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na
području Grada Samobora za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
I.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora za 2014.
godinu.
Teks I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD8.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog II.
izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Samobora za 2014. 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.
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BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela 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 II.
izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Samobora za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
II.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Samobora za 2014. godinu u tekstu
kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni
dio.

AD9.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. 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 - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela 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 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
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I.

IZMJENE I DOPUNE PLANA

gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
Tekst I. izmjena i dopuna Plana i Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD10.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i
dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog
razvoja Grada Samobora u 2014. godini.
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 - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
- 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: Marinko Džepina i Mario Anušić.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja i
upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora u 2014.
godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
I.

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA

gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada
Samobora u 2014. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst I. 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 predškolskom odgoju za 2014. 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.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
I.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima
za sjednicu.
Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD12.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2014. 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, te napominje da je u materijalima koji su vijećnicima
dostavljeni iskrsnula jedna greška koja se ispravila na sjednici Odbora za društvene djelatnosti
i brigu za mladež.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za financije i proračun
- Odbor za statutarno-pravna pitanja i
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež koji predlaže da se točke III. i IV.
mijenjaju i glase:
„III
- ODOBREN IZNOS ZA PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA, iznos
„16.149.238,00“ kn, mijenja se i glasi: „14.490.123,00“ kn.

-

IV
UKUPNO ODOBREN IZNOS ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU GRADA SAMOBORA ZA 2014. GODINU: iznos „18.291.288,00“
kn, mijenja se i glasi: „16.632.173,00“ kn.“
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Navedeni odbori donijeli su 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 školstvu za 2014. godinu s iznesenom
izmjenom u programu kao što je to predložio Odbor za društvene djelatnosti i brigu za
mladež.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
I.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u školstvu za 2014. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD13.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. 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.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
I.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u kulturi za 2014. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
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AD14.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014. 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.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela 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 2014.
godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobor jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeće
I.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje kratku pauzu od dvadeset
minuta.
Nastavlja se s radom sjednice.

AD15.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora za 2014. 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.
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BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (13
glasova "za") je donijelo sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Grada Samobora za 2014. godinu u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
Tekst Izmjene i dopune Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

AD16.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog
odluke o imenovanju ulica u naselju Molvice.
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da se očituje u ime predlagatelja.
ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici
dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za imenovanje ulica i trgova i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o imenovanju ulica u naselju Molvice.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (13
glasova "za") je donijelo sljedeću
ODLUKU
o imenovanju ulica u naselju Molvice
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se imenovanje ulica u naselju Molvice.
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Članak 2.
U naselju Molvice imenuju se nove ulice:
- Ulica Bereč na kč.br. 989, k.o. Molvice, a koja se proteže od Trga Davora Vukasa
sjeverozapadno
- Ulica Ivšaci na dijelu kč.br. 124, k.o. Molvice, a koja se proteže nakon Ulice
Cesarka, iza kuće u Molvičkoj cesti 53 sjeverozapadno do Ulice Voćnjaki
Članak 3.
Nazivi ulica određeni u članku 2. ove odluke označeni su na izvodu iz katarskog plana
Grada Samobora u mjerilu 1:1000.
Grafički prikaz iz stavka 1. ovog članka ovjerit će se potpisom predsjednika Gradskog
vijeća Grada Samobora te se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada
Samobora.

AD17.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo ne sedamnaestu toku dnevnog reda - Prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2014. godini.
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.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2014. godini.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 13 glasova "za" i 4
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeću
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada
Samobora u 2014. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je
sastavni dio.
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AD18.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2013. 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 - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti 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
Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Samobora, 151.
samoborske brigade HV 2, o stanju i funkcioniranju komunalnih djelatnosti na
području grada Samobora u 2013. godini, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
2. Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD19.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće i Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2013.
godinu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da se u
ime predlagatelja očituje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
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Otvaram raspravu.
U RASPRAVI JE SUDJELOVALA: Linda Rossini Grajšak.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu trgovačkog društva
Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički
centar Samobor d.o.o. za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
2. Prihvaća se informacija o Odluci o prihvaćanju Izvješća o radu s temeljnim
financijskim izvješćima i raspodjeli dobiti trgovačkog društva Poduzetnički centar
Samobor d.o.o. za 2013. godinu Skupštine Društva od 25. ožujka 2014. godine, u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
3. Tekst Financijskog izvješća i Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD20.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće i Izvješće o radu trgovačkog društva Energo Metan d.o.o.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da se u
ime predlagatelja očituje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za 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
Financijsko izvješće i Izvješće o radu trgovačkog društva Energo Metan d.o.o.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju i financijskom stanju trgovačkog društva Energo
Metan d.o.o., Trg Matice hrvatske 5, Samobor, za razdoblje od 01.01. do
31.12.2013. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
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2. Prihvaća se informacija o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 10.073.400,00
kuna za iznos od 2.180.000,00 kuna na iznos od 12.253.400,00 kuna, trgovačkog
društva Energo Metan d.o.o., kako je navedeno u Odluci o povećanju temeljnog
kapitala, koja se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Izvješće o poslovanju i financijskom stanju trgovačkog društva Energo Metan
d.o.o. prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD21.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da se u
ime predlagatelja očituje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za 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
Financijsko izvješće i izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2013.
godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2013.
godinu i Program rada za 2014. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
2. Tekst Izvješća o radu i Program rada za 2014. godinu prilažu se ovom zaključku i
njegov je sastavni dio.

AD22.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda Financijsko izvješće i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da se u
ime predlagatelja očituje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za 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
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada
Samobora za 2013., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Tekst Financijskog izvješća i Izvješća o radu prilažu se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD23.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Izvješće o
radu Savjeta mladih u 2013. godini.
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.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za 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
Izvješće o radu Savjeta mladih u 2013. godini.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu
kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Tekst Izvješća o radu i prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
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AD24.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog
Programa rada Savjeta mladih za 2014. 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.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gđu Rominu Galović, predsjednicu Savjeta mladih da
da uvodno obrazloženje.
ROMINA GALOVIĆ - Daje dodatno uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a
koje su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
- Odbor za financije i proračun i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (14
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2014. godinu u tekstu
kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Tekst Programa rada prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD25.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o osnivanju prava građenja u korist Grada Samobora na kč.br. 1548/2, k.o.
Domaslovec, radi sanacije odlagališta Trebež.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje dodatno uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je
proveo:
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
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te donio mišljenje 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 osnivanju prava građenja u korist Grada Samobora na kč.br. 1548/2,
k.o. Domaslovec, radi sanacije odlagališta Trebež.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (16
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Grad Samobor kao vlasnik nekretnine, osniva pravo građenja na kč.br. 1548/2
neplodno zemljište pov. 5143 m2, upisanoj u zk.ul. 3874, k.o. Domaslovec, radi
sanacije odlagališta komunalnog otpada Trebež u korist nositelja prava građenja Grada
Samobora.
2. Pravo građenja u korist nositelja prava građenja iz točke 1. ovog zaključka osniva se
bez naknade, na rok od 30 godina, a sukladno lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-35005/13-01/47, URBROJ: 238-11-08/5-13-7 od 31.12.2013. godine izdanoj od strane
Grada Samobora, Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i
gradnju.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora za sklapanje ugovora o pravu građenja za
nekretninu iz točke 1. ovog zaključka.
4. Donošenjem ovog zaključka stavlja se van snage Zaključak Gradskog vijeća Grada
Samobora o osnivanju prava građenja, KLASA: 021-05/13-01/10, URBROJ: 238-1104/3-13-19 od 20.12.2013. godine i točka II. Zaključka Gradskog vijeća Grada
Samobora o davanju suglasnosti na pravo građenja, KLASA: 021-05/13-01/10,
URBROJ: 238-11-04/3-13-20 od 20.12.2013. godine.

AD26.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetšestu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za zaduživanje putem
financijskog leasinga.
Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje se uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti i
- Odbor za financije i proračun
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 davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za
zaduživanje putem financijskog leasinga.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 16 glasova "za" i 1
glasom "suzdržan" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.
za zaduživanje putem financijskog leasinga
I.
Daje se suglasnost trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. iz Samobora, Ulica 151.
samoborske brigade HV 2, za zaduživanje putem financijskog leasinga kod trgovačkog
društva Raifeissen leasing d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 43 i trgovačkog društva ERSTE
& STEIERMARKISCHE S –LEASING d.o.o., iz Zagreba, Zelinska 3, u iznosu od
2.873.887,62 kuna, s rokom otplate od 7 (sedam) godina, uz 20% učešća u iznosu od
599.838,77 kuna, a radi nabave vozila, strojeva i opreme, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD27.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetsedmu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva HEP – OPSKRBA d.o.o. za nabavu
električne energije za javnu rasvjetu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ -Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je
proveo:
- Odbor za financije i proračun
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 zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva HEP – OPSKRBA d.o.o. za
nabavu električne energije za javnu rasvjetu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći

30

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se ponudu ponuditelja HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10 000
Zagreb, OIB: 63073332379, br. 174-14-1 od 28.04.2014. u iznosu od 3.202.650,36 kn bez
PDV-a, što sa PDV-om u iznosu od 800.662,59 kn ukupno iznosi 4.003.312,95 kn, te se
odobrava sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem na rok do dvije godine za
nabavu električne energije za javnu rasvjetu, nakon provedenog otvorenog postupka javne
nabave velike vrijednosti pod evidencijskim brojem 1-VV-14-1, koji je objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014-S 002-0016000.
2. Temeljem okvirnog sporazuma iz točke 1. ovog zaključka, odobrava se sklapanje ugovora
o javnoj nabavi sa ponuditeljem iz okvirnog sporazuma HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica
grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb, OIB: 63073332379 u iznosu od 1.601.325,18 kn bez
PDV-a, što sa PDV-om u iznosu od 400.331,30 kn ukupno iznosi 2.001.656,48 kn za
nabavu električne energije za javnu rasvjetu u 2014. godini.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis Okvirnog sporazuma iz točke 1.
ovog zaključka i Ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma iz točke 2. ovog
zaključka.
4. Sredstva za nabavu iz toč. 2. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program
Održavanje i potrošnja javne rasvjete, Aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete, 322
(Rashodi za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu) iz Posebnog dijela Proračuna
Grada Samobora za 2014. godinu.

AD28.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetosmu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i
ulaganja.
Molim gosp. Andriju Noršića, zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanje
da se očituje po točki dnevnog reda.
ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanja na 9. sjednici, održanoj
19.05.2014. godine jednoglasno je donio sljedeći zaključak:
1. Predlaže se razrješenje člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo,
obrtništvo i ulaganja Božidara Ševe iz Samobora, Žumberačka 15.
2. Za člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
predlaže se Vlado Šolčić iz Pavučnjaka, Presvetog Trojstva 40, do kraja
mandata ovog saziva.
3. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz točke 1. i 2. ovog zaključka
provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo,
obrtništvo i ulaganja.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo,
poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
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I.
Božidar Ševo iz Samobora, Žumberačka 15, razrješuje se dužnosti člana Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja.
II.
Vlado Šolčić iz Pavučnjaka, Presvetog Trojstva 40, izabire se za člana Odbora za
gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, do kraja mandata ovog saziva.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD29.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdevetu točku dnevnog reda - Prijedlog
godišnjeg izvješća o koncesijama za 2013. godinu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Linda Rossini Gajšak i Željko Radovanić.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog godišnjeg izvješća o koncesijama za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno (17
glasova "za") je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Podnosi se Godišnje izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2013.
godinu davatelja koncesije Grada Samobora.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka podnosi se na Obrascu 2. koji se prilaže ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.
AD30.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Ostale
informacije.
Gđa Ana Vlah će nam dati nekoliko informacija, pa molim još za malo strpljenja.
ANA VLAH - Imam četiri informacije.
Prva se odnosi na tablete, a što možemo primijetiti da većina od vas unatoč tome što
ste za ovu sjednicu dobili u materijal u pisanom obliku iz razloga što za ovu sjednicu nismo
sve tablete podijelili, donijela svoje tablete, od iduće sjednice materijala u pisanom obliku
32

više nema. Znači nema više dostave na kućnu adresu već će vas materijali sukladno
Poslovniku Gradskog vijeća čekati na tabletima sedam dana prije. Tijekom današnjeg rada
sam isto primijetila da se moj tablet ispraznio jer sam puno prčkala po njemu ali potrebno je
da je on u potpunosti napunjen, kada je u potpunosti napunjen trebao bi izdržati preko osam
sati, tako je barem rečeno, tako da pripazite na to da dolazite na sjednicu Vijeća s potpuno
napunjenim tabletom. Ukoliko ipak ne stignete napuniti tablet uzmite sa sobom punjač pa
ćete isti moći i ovdje napuniti. Na vlastitom primjeru sam primijetila da se dosta neke točke
sporo otvaraju, pogotovo ove excel tablice, malo sam se SMS-a s informatičarom za vrijeme
sjednice i on mi je rekao da točka koja je otvorena doma će se puno brže aploudati ali uz to
ćemo mi staviti i neki uređaj koji bi trebao pojačati brzinu s obzirom da ovdje preko trideset
ljudi u isto vrijeme koristi tablet pa ćemo probati poraditi na toj brzini.
Da li možda netko od vas ima zahtjev da se i dalje materijali dostavljaju i pisanom
obliku?
ANICA VRANEKOVIĆ - Ako je moguće da mi se i dalje materijali dostavljaju u
pisanom obliku iz razloga jer mi samo povremeno radi Internet.(Vijećnica govori iz klupe).
ANA VLAH - Znači gđi Anici Vraneković ćemo do daljnjega dok se ne sredi Internet
dostavljati i dalje materijale u pisanom obliku, kao i svim članovima odbora. Kao što znate
većina članova odbora nisu članovi Gradskog vijeća pa ćemo njima do daljnjega dostavljati
materijale u pisanom obliku, a tek kad vidimo kako će funkcionirati ovi tableti imamo u planu
nabaviti određeni broj tableta koji bi stajali ovdje u Gradu, a članovima odbora bi otvorili
mail adrese koji bi pravovremeno pet dana prije dobivali materijale na mail sukladno
Poslovniku, a na sjednici odbora bi koristili tablete. Za to nam treba nova nabava, minimalno
još tridesetak uređaja, ali najprije da vidimo kako će to ići vama pa ako će vama ići dobro
nema razloga da ne bi išlo i njima.
Znači za sada pisani materijal šaljemo samo gđi Vraneković, ako slučajno netko od
vijećnika kojeg poznajete a nisu danas došli i dalje traži pisani materijal molim vas da nam
javite u Gradsku službu a mi ćemo vam dostavljati i dalje na klasičan oblik.
Druga informacija je da smo predvidjeli da je ovo predzadnja sjednica prije ljetne
stanke pa bi zadnju sjednicu imali 10. srpnja 2014., to bi bilo prije dvomjesečne ljetne stanke,
s time da se nadam da će to stvarno biti 10.07. jer mi još imamo nekoliko dana da sredimo
materijal, da predsjednik Gradskog vijeća potpiše, da objavimo Službene vijesti. Većina
gradske uprave išla bi na godišnji, naravno ne svi, s obzirom da treba omogućiti rad u svim
upravnim odjelima, između 15. srpnja i 15. kolovoza, tako da se toplo nadam da ćemo mi tu
sjednicu 10. srpnja imati. To ne bi bila velika sjednica cca sedam točaka za sada, vjerojatno će
se pojaviti još, ali mislim da će ih biti negdje cca od deset do petnaest točaka dnevnog reda.
Treća informacija, kao što znate svake godine, otprilike za mjesec dana, u mjesecu
srpnju raspisujemo natječaj za dodjelu javnih priznanja. S obzirom da taj natječaj tek krene u
mjesecu srpnju, odnosno u kolovozu kad većina niti vas vijećnika a niti građana nije ovdje pa
ćemo to ovaj put malo promijeniti. Predložit ćemo sazivanje Odbora za dodjelu nagrada i
priznanja već kroz nekih dva do tri tjedna, tako da bi natječaj bio vani tijekom mjeseca lipnja
dok ste svi tu. Pozivam sve da lagano razmišljaju, da skupljate prijedloge s obzirom da smo
prošle godine imali doista malo prijedloga. Bilo bi lijepo da ima dosta prijedloga da može
odbor sadržajno utvrditi konačne prijedloge i podnijeti na sjednicu u rujnu Gradskom vijeću
gotove prijedloge jer u rujnu moramo imati već izglasane nagrade s obzirom da nam je Dan
grada u listopadu.
Još samo jedna informacija vezana za današnji Aktualni sat a prema prijedlogu
vijećnice gđe Linde Rossini Gajšak mi ćemo vam tijekom sutrašnjeg dana na mail adrese
poslati prijedlog koji je gđa Rossini predložila, a to je da se odreknete naknade u korist
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Crvenog križa za ljude koji su u poplavi izgubili svoju imovinu. Tako da od vas očekujemo
odgovor recimo do srijede. To je vaše pravo kao čovjeka i kao vijećnika, vi to ne morate ako
želite samo nam napišite odričem se, a mi ćemo s Upravnim odjelom za financije dalje to
realizirati na način da sredstva nećemo uplatiti na vaš račun nego na račun Crvenog križa, a o
čemu ćemo vam poslati povratnu informaciju. Eto, to je sve od mene, hvala vam lijepa.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red
današnje sjednice je iscrpljen, zaključujem 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
Dovršeno u 18.35sati.
ZAPISNIČAR
Nada Gorišek

PROČELNICA
Ana Vlah, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
Branimir Šiljak
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