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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/14-01/8 
URBROJ: 238-11-04/03-14-2 
 
Samobor, 26.11.2014. 
 

ZAPISNIK 
sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 25. 
studenog 2014. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, 
Trg kralja Tomislava 5, Samobor. 
 
 Započeto u 14.00 sati. 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:  Petra Babojelić, Željko Bošković, Petar Krešimir Bušljeta, 
Marinko Džepina, Maja Gračanin, Vinko Jaklenec, Irena Kapor, Boris Makarun, Željko 
Mataušić, Andrija Noršić, Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo 
Štefanić, Vjeran Štublin, Marko Tandarić, te naknadno pristigli: Miljenko Bišćan, Ivan 
Vlainić, Stjepan Kozlina  
 
IZOČNI VIJEĆNICI: Damir Gorišek, Ivan Horvat, Vinko Kovačić - opravdano, Tomislav 
Pađan - opravdano, Linda Rossini Gajšak - opravdano, Anica Vraneković 
 
PROČELNICA: Ana Vlah  
 
OSTALI NAZOČNI: 
 
- Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora 
- Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora 
- Zvonko Župančić, Željko Radovanić,  Valentina Horvat, Mario Anušić, Mladen Ogrinc,  

Hrvoje Frankić, Juro Horvat,  pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 
- Terezija Mirković Berković, predstavnica Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. 
- Stjepan Beljak, Damir Horvat, Darko Draclin, investitori izrade UPU sportsko-

rekreacijske zone Savrščak  
- Nada Kuhar, ravnateljica Dječjeg vrtića Grigor Vitez 
- Martina Trošelj, ravnateljica Dječjeg vrtića Izvor 
- Martina Štefković, djelatnica Upravnog odjela za financije 
- Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica 
- Josip Petrić, viši referent za informatičke poslove u Uredu gradonačelnika 
 
 
 
Predstavnici medija. 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 14. 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 14. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 16 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora i 
pozdravljam sve nazočne na sjednici. 

 
Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 13.11.2014. godine 

verificirat ćemo na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća s obzirom da se isti zbog kratkog roka 
nije mogao napraviti. 
   

Uz poziv za današnju sjednicu primili ste prijedlog Dnevnog reda. 
Na temelju članka 138. stavka 7. predlažem izmjenu dnevnog reda na način da 

dosadašnja točka 14. postane točka 1. a sve ostale točke da se pomaknu za jedan broj. 
       Pitam da li ima još 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 (16 
glasova "za") je usvojilo sljedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sportsko - rekreacijske 
zone Savršćak 

2. Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2015. godinu – prethodna rasprava 
3. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu - 

prethodna rasprava 
4. Nacrt prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu - 

prethodna rasprava 
5. Nacrt prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu – 
prethodna rasprava 

6. Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 
2015. godinu – prethodna rasprava 

7. Nacrt prijedloga Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i 
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2015. godinu – prethodna 
rasprava 

8. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 
Samobora za 2015. godinu – prethodna rasprava 

9. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu 
– prethodna rasprava 

10. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2015. godinu – 
prethodna rasprava 

11. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 
2015. godinu – prethodna rasprava 
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12. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 
Samobora za 2015. godinu – prethodna rasprava 

13. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu – 
prethodna rasprava 

14. Nacrt prijedloga Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i 
turizma Grada Samobora za 2015. godinu - prethodna rasprava 

15. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 
16. Prijedlog zaključka o ukidanju dijela kč. br. 3043/2, k.o. Slani Dol 
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva RWE Energija d.o.o. za 

nabavu opskrbe električnom energijom za zgrade 
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Samobora za 2013. godinu  
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Samobora za 2014. godinu  
20.  Prijedlog zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu  
21. Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo 

i ulaganja 
22. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2013. – 2014.  
23. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor za pedagošku godinu 2013. – 2014.  
24. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu 
25. 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. 

 
 

PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Imam jedno pitanje vezano za autobusni prijevoz 
stanovnika brdskih predjela (Galgova, Klaka, Molvica), te pojedinih nizinskih predjela. Oni 
koji kupuju kartu do Samobora njima vrijedi karta isključivo do Autobusnog kolodvora, a radi 
se o starijim ljudima koji kada dođu u Samobor moraju opet plaćati 6,00 kn da bi došli do 
Doma zdravlja. Zanima me zašto ta karta onda ne vrijedi za područje grada Samobora, s 
obzirom da moraju platiti dodatnih 12,00 kn da bi došli od kolodvora do Doma zdravlja i 
natrag? 

Drugo pitanje je vezano za cestu od novog pogona Samoborke do Gradne. Tamo su 
nedavno postavljeni telefonski stupovi i neki stupovi su postavljeni kao da su ih djeca 
postavljala. Neki stanovnici su mi se javili da pitam da se ti stupovi poravnaju jer jednostavno 
nagrđuju sam ulaz u mjesto, a radi se stvarno o nekoliko stupova pa ne vjerujem da bi to 
trebao biti neki problem. 

 
MARINKO DŽEPINA - Moje pitanje odnosilo bi se na tribine gradonačelnika koje 

su se održavale unatrag petnaestak do dvadeset dana. Naime na jednoj takvoj tribini u 
Domaslovcu  gosp. gradonačelnik i gradska uprava obećali su da će urediti zaštitnu ogradu 
oko onog potočića u Domaslovcu, s obzirom na brzinu silaska s nadvožnjaka Domaslovec i s 
obzirom na ove sada zimske uvjete, mislim da bi to radi sigurnosti samih građana, pješaka i 
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vozača bilo izuzetno dobro. Taj prijedlog je prihvaćen od strane gradonačelnika i gradskih 
službi. Pitam u kojem vremenskom periodu s to misli realizirati? 

Imam još jedno pitanje, a odnosi se na aktualnu situaciju vezanu uz Centar za 
socijalnu skrb Samobora. Naime, bili smo obaviješteni, pa i na ovim sjednicama Gradskog 
vijeća da se ide i kreće u realizaciju projekta izgradnje nove zgrade Centra za socijalnu skrb 
Samobora. Zanima me u kojoj su fazi svi ti projekti i da li će se nešto u ovim danima događati 
oko tih programa i oko samog projekta nove zgrade Centra za socijalnu skrb Samobor? 

 
MAJA GRAČANIN - Imam dva pitanja. Jedno pitanje odnosilo bi se na izvršenu 

sanaciju atomskih skloništa u Bregani. Koristim priliku da pohvalim Upravni odjel za 
gospodarstvo koji je napokon pristupio rješavanju problema oborinskih voda  koje su se 
slijevale u oba atomska skloništa u Bregani. Na koji način se izvela sanacija i da li se možda 
namjerava još sanirati ili uraditi neki drugi radovi? 

Drugo pitanje odnosilo bi se na program kojim je Grad Samobor od prošlog 
ponedjeljka, točnije 17. studenog o.g., omogućio našim građanima da predaju zahtjeve za 
građevinsku dozvolu elektronskim putem i da u svako doba imaju uvid u predane dokumente i 
predmet koji su tražili. Bilo bi dobro da nas malo pročelnik izvijesti o tom programu i ako ima 
informaciju koliko je građana od prošlog ponedjeljka predano na taj način i koje su možda 
neke nove važnosti. 

 
BORIS MAKARUN - Jedna tema na koju sam ovdje već postavljao pitanja, ali 

ponovit ću, jer iznova kada dođem na stadion NK Samobor zapne mi oko za to, a to je 
famozna nadstrešnica koja je napravljena prije cca 6 ili 7 godina kao privremeno rješenje. Ista 
je prekrivena ceradom i pitanje je dana kada će ona špaga koja drži ceradu popustiti i kada će 
to sve pasti dolje. Znamo da iole ozbiljnije selo, a čiji se klub natječe u nekom višem rangu, 
da li je to treća ili četvrta hrvatska nogometna liga, ima ozbiljniju nadstrešnicu za 150 do 200 
ljudi koje po pravilima mora imati. Samobor od tog privremenog rješenja se nije pomaknuo. 
Jednostavno žao mi je i ružno mi je vidjeti sve to tamo. Pitam, da li se uopće planira nešto 
izraditi na stadionu NK Samobor? 

Drugo pitanje, što uvažena gospoda Tomo Jandrečić i Miljenko Beljak rade u 
Komunalcu i koju naknadu primaju za to? Na ovo bih molio i pisani odgovor. 

 
IRENA KAPOR -  Uputila bih pitanje nadležnoj službi a tiče se zamolbe koje je 

uputila Udruga invalida Grada Samobora i Sv. Nedelje vezano za pristupni put prema 
sportskoj dvorani od strane LIDL-a. Naime, Udruga invalida moli da se popločavanjem ili 
bilo koji drugim načinom omogući prohodnost tim putem, jer uslijed vremenskih neprilika, 
kao što su oborine, dolazi do stvaranja značajne količine blata koja onda onemogućava 
prohodnost kolicima tim dijelom. Lijepo bih zamolila za očitovanje, odnosno odgovor o ovom 
predmetu. Unaprijed hvala. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Staneca, zamjenika gradonačelnika da odgovori 

na pitanja. 
 

 ŽELJKO STANEC - Na postavljena pitanja vijećnika gosp. Petra Krešimira Bušljete, 
što se tiče prijevozne karte za autobusne linije koje su prije otvaranja novog autobusnog 
kolodvora svi autobusi dolazili u centar grada, izmještanjem tog kolodvora došlo je do 
problema samog dolaska u sam centar grada. Koncesionar je imao prije potpisano s Gradom 
Samoborom i određene linije koje su dio koncesijskog ugovora tu je došlo do problema te 
jedne stanice koja vodi do samog grada, odnosno do Doma zdravlja u Samoboru. U nekoliko 
navrata s prijevoznikom, odnosno s koncesionarom Samoborčekom i Autoturistom probali 
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smo dogovoriti da bi ta karta vrijedila još tu jednu autobusnu stanicu do samog Doma 
zdravlja, no, međutim nismo našli zajednički dogovor s koncesionarom, već je od Grada 
Samobora traženo za isto određena financijska sredstva koja naravno Grad Samobor u okviru 
Proračuna nije u to vrijeme imao.  

Što se tiče ceste, to sam i sam imao određene pozive (glavna cesta od Samoborke do 
mjesta Gradna), a izvođač tih radova je T COM, a vukla se nova linija tog telefonskog kabla i 
stvarno radovi su nespretno izvršeni. Sam sam odmah reagirao preko pročelnika gosp. Zvonka 
Župančića i komunalnog redarstva i prema investitoru T COM-u upućen će biti, ako već nije, 
dopis da se ti radovi dovedu u normalnu situaciju kako bi svaki normalni radovi trebali i 
izgledati. Znači, primjedba je stvarno na mjestu. 

Što se tiče pitanja uvaženog gosp. Marinka Džepine, točno je da je bilo postavljeno 
pitanje na tribini u Domaslovcu oko zaštitne ograde, nasuprot samog igrališta uz otvoreni 
kanal, gdje je čak nekoliko ljudi nastradalo na tom otvorenom kanalu, dan je nalog 
trgovačkom društvu Komunalac za postavljanje odbojne ograde uz sam taj kanal. Znači 
nabava odbojne ograde je u proceduri same nabave.  

Poslije ću zamoliti gosp. Maria Anušića da odgovori na pitanja u kojoj je fazi projekt 
doma za socijalnu skrb. 

Što se tiče konstatacije vijećnice Maje Gračanin to mogu biti zadovoljan da je 
trgovačko društvo Komunalac na temelju organizirane tribine gradonačelnika u Bregani 
odmah išlo u čišćenje atomskog skloništa i sanaciju tih podzemnih voda. Točno detalje ne 
znam na koji su to način sanirali ako gosp. Župančić ili Anušić imaju više informacija od 
mene onda će vam oni dati odgovor na to pitanje. 

Što se tiče e-dozvola to je pitanje postavljeno pročelniku gosp. Ogrincu, a djelomično 
mogu i ja odgovoriti na to pitanje. Grad Samobor se među prvih desetak gradova našao u 
izdavanju tih e-dozvola, za koje osobno smatram da su jedan praktični dio kako bi svaki 
građanin, odnosno podnosilac zahtjeva (potvrda za izdavanje građevinske dozvole, lokacijske 
dozvole itd.), kako bi u svakom trenutku mogli imati uvid u kojoj fazi je predmet. Gosp. 
Ogrinc će dati točan podatak koliko je sada u Grad Samobor zaprimljeno takvih e-dozvola, a 
naravno uz to ide još i onaj popust od 15% koji se meni osobno čini da je OK i jedan poticaj 
građanima da tu e-dozvolu dobro ispune i da ostvare taj popust koji im je omogućila ta e-
dozvola. 

Gosp. Makarun je postavio pitanje o nadstrešnici na igralištu NK Samobor. Ta 
nadstrešnica je postavljena prije nekih pet godina kada su se trebali zadovoljiti uvjeti za 
odigravanje utakmica u tom rangu tada, a to je bila treća liga koja je i sada treća liga, za 
odigravanje tih utakmica. Naravno da može postojati neko bolje rješenje, neka možda metalna 
konstrukcija, bolje rješenje, slažem se s time. S obzirom na sredstva koje Grad Samobor daje 
za investicijsko održavanje sportskih objekata u 2015. godini mogu sugerirati vodstvu NK 
Samobor da se jave na natječaj sportske ustanove i naprave projekt i ako će Vijeće ustanove 
odobriti to mislim da bi se moglo do te investicije, odnosno do tih izvođenja radova i doći. 
Nadstrešnica zadovoljava određene uvjete, ali slažem se u potpunosti da može biti i bolje 
izvedena. 

Što točno rade u trgovačkom društvu Komunalac Tomo Jandrečić i Miljenko Beljak? 
Miljenko Beljak je predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac i s obzirom 
na ove promjene u Upravi trgovačkog društva Komunalac koje je Grad Samobor, odnosno 
trgovačko društvo imalo, Miljenko Beljak obavlja samo pojačanu funkciju predsjednika 
Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac, a Tomo Jandrečić je, po meni, tamo u 
komisijama koje otvaraju javni natječaj, a imenovan je zaključkom gradonačelnika u komisije 
kao predstavnik Grada, odnosno gradonačelnika u komisije kod javne nabave.  

Pitanje gđe Irene Kapor, to nisam stvarno znao da je u Grad došla zamolba, pa možda 
ima odgovor na to pitanje pročelnik gosp. Zvonko Župančić. 
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Župančića, gosp. Anušića, gosp. Ogrinca i gosp. 

Horvata da odgovore na pitanja. 
 
MLADEN OGRINC - Pitanje je bilo kako idu e-dozvole? Od prošlog ponedjeljka, 

odnosno od 17.11.o.g. počeli smo raditi preko programa e-dozvole, a to je program od 
Ministarstva graditeljstva koji je jedinstven na cijelom području Republike Hrvatske. Do sada 
smo zaprimili 23 zahtjeva i od sada svi zahtjevi koji se zaprimaju idu preko programa e-
dozvole. Samo je jedan zahtjev od ta 23 zahtjeva bio stvarno zahtjev koji je predan 
elektronskim putem. Mislim da bi samo Ministarstvo trebalo malo više poraditi na tome da na 
neki način informira građanstvo, odnosno buduće investitore, podnositelje zahtjeva općenito 
svih akata koji su vezani za gradnju, pa mi se čak čini da bi to dobro informiranje došlo i 
projektantima koji te zahtjeve podnose umjesto investitora. Ako je zahtjev elektronskim 
putem predan, u tom slučaju u tom programu se otvara šifra pod kojom može investitor ući 
unutra i vidjeti u kojoj je fazi njegov predmet. Samo ako je elektronskim putem predan 
zahtjev investitor ima na kraju kada mu se izda, bilo koji, akt i kada treba platiti uporabnu 
pristojbu tek onda mu se 15% odbija od te uporabne pristojbe. Zahtjevi se i dalje predaju 
preko Urudžbenog, znači svi mogu predati preko Urudžbenog i on se obrađuje u e-dozvoli, ali 
to nisu zahtjevi koji su predani elektronski. Mislim da bi to za sada bila dovoljna informacija 
o e-dozvoli.  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je stigao vijećnik Miljenko Bišćan, te 

je sada nazočno 17 vijećnika. 
 
 

MARIO ANUŠIĆ - Na postavljeno pitanje uvaženog vijećnika gosp. Marinka 
Džepine u kratkim crtama ću reći u kojem stanju se nalazi priprema za izgradnju Centra za 
socijalnu skrb. Napomenut ću da je sporazum već potpisan i temeljem tog sporazuma mi smo 
napravili prijedlog ugovora koji je poslan prema Ministarstvu socijalne skrbi, vezano za zakup 
i rok na koji će se Centar za socijalnu skrb koristiti. Poslali smo dokumentaciju koju je Grad 
Samobor isprojektirao prema Ministarstvu socijalne skrbi i oni su nosioci provođenja 
natječaja za izgradnju Centra za socijalnu skrb. Jučer sam bio u ministarstvu, imali smo kratak 
sastanak, troškovnici su predani u njihov ured za javnu nabavu, trebalo je napraviti neke 
korekcije vezano za stolariju i neke natpise po standardima, odnosno hrvatskim normama i to 
će biti ispravljeno tokom ovog tjedna, a idući tjedan su rekli da će biti pušten natječaj za 
izgradnju Centra za socijalnu skrb. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Trenutno nema odgovora za Udrugu invalida. 
 
BORIS MAKARUN - Zahvaljujem su uvaženom zamjeniku gradonačelnika gosp. 

Stanecu, međutim djelomično mi je odgovorio na pitanje što se tiče Komunalca, jer ima i 
drugi dio pitanja, a to je za koju naknadu. Molio bih odgovor i na to pitanje i ako se može dati 
pisani odgovor, ukoliko se ne može molim da se na ovom mjestu odgovori na to pitanje. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Na pitanje za Udrugu invalida dobit ćete pisani odgovor i na 

ovo pitanje gosp. Makaruna. 
 
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Imam smo jedno pitanje vezano za prijevoz do 

Doma zdravlja. Koliko je koncesionar tražio novaca za tako nešto? 
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BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Staneca da odgovori. 
 
ŽELJKO STANEC - Stvarno ne znam koji je bio tražen financijski iznos, ne znam. 

Znam da je bila tražena određena naknada, o kojoj se točno visini cijene razgovara ne znam. 
U principu to se radilo o jednoj zoni puta broj polazaka, tako nešto, ali stvarno ne znam koji je 
iznos bio. 

 
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Molio bih ako to mogu dobiti u pisanom obliku. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - U odgovoru tražite koja je suma, da pojasnimo. Dobit ćete 

pisani odgovor. 
 
VJERAN ŠTUBLIN - Imam dva pitanja. Jedno pitanje se odnosi, ne znam točno, na 

ove ili prošle godine kada smo osnovali da li povjerenstvo ili stručni tim ili grupa ljudi koja bi 
bila zadužena da Grad Samobor radi na projektu "Samobor - grad prijatelj djece", ako se ne 
varam. Zanima me koliko smo daleko u tom projektu, odnosno u ostvarivanju tog projekta 
došli? 

Drugo pitanje je vezano uz neke podatke iz 2012. godine, odnosno 2013. godine. 
Naime za 2012. godinu je za službena putovanja potrošen iznos od 50.636,00 kn dok je taj 
iznos u 2013. godini tri puta porastao i popeo se na 182.590,00 kn. Zanima me koliko je na 
službena putovanja potrošeno u 2014. godini? Što je to potrošeno u 2013. godini, gdje se 
putovalo, tko je putovao i u koju svrhu, s obzirom da je to značajni iznos i ogromno povećanje 
na godinu prije? 

 
FRANJO ŠTEFANIĆ - Imam dva pitanja. Jedno pitanje se tiče, kao što vidimo 

približava se zima pa me interesira, da li je Zimska služba spremna i prema kojim prioritetima 
će se nam snijeg čistiti?   

Drugo pitanje, interesira me klizište koje se nalazi između Budinjaka i Gornje Vasi u 
kojoj je to fazi sanacije i kada se to planira završiti?  

 
SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Vezano uz pitanje gradskog vijećnika gosp. 

Vjerana Štublina uz aktivnosti koje se provode za stjecanje statusa Grada prijatelja djece, 
Koordinacijski odbor je formiran prošle godine i sukladno određenim zaključcima krenuli 
smo u određene pripremne radnje. Tijekom ove godine radili smo više informativne aktivnosti 
vezano uz naše ustanove, gdje smo provodili određene programe za djecu u Gradskoj 
knjižnici i u vrtićima. Nismo išli u traženje statusa Grada prijatelja djece, jer još uvijek 
ocjenjujemo da nismo dovoljno spremni i vjerujemo da ćemo kroz naredno razdoblje upravo i 
ovaj dio gdje se obnavljaju dječja igrališta u gradu Samoboru i okolnim naseljima, da ćemo 
ići prema tome da predamo zamolbu da dobijemo status Grada prijatelja djece, a što 
vjerujemo da ne bi trebalo biti problema. Ako još neko pojašnjenje treba, tu smo. 
 
 ŽELJKO STANEC - Što se tiče službenih putovanja tu bih zamolio pročelnika gosp. 
Radovanića da odgovori koliko je sredstava potrošeno na toj poziciji u 2014. godini. 
 Što se tiče pitanja uvaženog vijećnika gosp. Franje Štefanića, moram reći da je Zimska 
služba spremna za početak radova i obavljanje te zimske službe. Možemo reći da spremno 
čekamo početak prvih snježnih padalina, a naravno da se nadamo da će toga ove godine biti 
sve manje. 
 Što se tiče klizišta Budinjak - Gornja Vas pred dva dana je u Službu nabave predan 
odabir ponuđača, a radi se o vrijednosti izvođenja do 200.000,00 kn i čekaju se ponude. 
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Mislim da bi negdje kroz desetak dana trebali krenuti u sanaciju klizišta Budinjak - Gornja 
Vas. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Ovo pitanje koje je postavio poštovani vijećnik nije bila 
intencija i namjera vjerojatno dobiti ga sada na ovoj sjednici, jer usporedbe koje bi trebali 
sada napraviti s 2013. godine, a kako je bilo pitanje postavljeno, tko je i koliko putovao, pa 
službena putovanja na današnji ili neki dan to ćemo vam dostaviti u pismenom obliku. 
 
 VJERAN ŠTUBLIN - Molio bih da mi sukladno članku 172. Poslovnika dostavi se 
prijepis tonske snimke odgovora zamjenice gradonačelnika. 
 
 MAJA GRAČANIN - Zahvaljujem se zamjeniku gradonačelnika gosp. Stanecu na 
djelomičnom odgovoru vezano za atomska skloništa, pa ukoliko pročelnici mogu reći nešto 
konkretnije, molila bih. 
 
 ŽELJKO STANEC - Što se tiče same sanacije tog atomskog skloništa nalog je dan 
trgovačkom društvu Komunalac da se ta sanacija obavi, na koji način su oni to sanirali, 
stvarno niti ja niti pročelnici ne znamo te detalje. Naravno da te detalje možemo dobiti od 
trgovačkog društva Komunalac, pa vam to možemo dostaviti u pismenom obliku. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje "Aktualni sat", te se 
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.  
 
 
 
AD1.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog Odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja Sportsko - rekreacijske zone Savrščak. 

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 - Molim gđu Tereziju Mirković Berković da da dodatno 
uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda. 
 
 TEREZIJA MIRKOVIĆ BERKOVIĆ - Daje dodatno obrazloženje po točki 
dnevnog reda. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela:  

- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, 

 
Otvaram raspravu. 



9 
 

 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sportsko - rekreacijske zone 
Savrščak. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 
glasova "za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sportsko - rekreacijske zone Savrščak u tekstu kao 
što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Ivan Vlainić, te je sada nazočno 18 vijećnika. 

 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
proračuna Grada Samobora za 2015. godinu – prethodna rasprava. 

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 - Konstatiram da su o Nacrtu prijedloga proračuna raspravu 

provela sljedeća radna tijela Gradskog vijeća Grada Samobora i to: 
- Odbor za komunalnu djelatnost 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- 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 poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 
 

Molim gosp. Željka Radovanića da, sukladno članku 110. stavku 4. Poslovnika pročita 
izvješće Odbora za financije i proračun.  

 
ŽELJKO RADOVANIĆ - U vjeri ili u nadi da ovo maloprije što sam u izlaganju 

rekao, a ono što smo vam dostavili kao naš nacrt, da zapravo u ovim svim raspravama koje su 
prethodile današnjim danom i današnjoj sjednici nije bilo amandmana. Izvješće je 
jednoglasno doneseno  na Odboru za financije, koji je objedinio sva ova izvješća ili bolje 
rečeno zaključke svih odbora koje je štovani predsjednik pročitao, pa ću sada pročitati 
navedeno izvješće: 
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1. Prihvaća se Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu, kao u 
predloženom tekstu što je dan u materijalima za sjednicu te se utvrđuje da je isti 
realan, razvojan te fiskalno održiv. 

2. Utvrđuje se da su o Nacrtu prijedloga proračuna Grada Samobora za 2015. godinu 
raspravu provela sva radna tijela Gradskog vijeća Grada Samobora te uz navedeno 
nisu imala nikakve prijedloge niti primjedbe. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu iz točke 1. ovog Izvješća provede 
raspravu i isti usvoji. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 
 
VJERAN ŠTUBLIN - Dozvolite mi par minuta da iskomentiramo prvo čitanje 

Prijedloga proračuna iz perspektive oporbenog vijećnika. Dakle, više puta smo naglašavali da 
kao oporba ćemo funkcionirati na konstruktivan način, predlagat konkretne mjere bez 
politikantstva, a da bi te mjere kroz amandmane mogli verbalizirati, odnosno u pismenom 
obliku predložiti trebao bih neka objašnjenja za određene troškove, kako na prihodovnoj tako 
i na rashodovnoj strani. Molim vas da neke moje opservacije na predloženi Prijedlog 
proračuna iskomentiramo svi skupa, da možemo onda mi kao oporbeni vijećnici 
konstruktivne prijedloge davati da ne skidamo s pozicija koje su potrebne, a da onda u tom 
smjeru složimo proračun koji će stvarno biti razvojan i socijalno osjetljiv. Zanimljiva 
konstrukcija. Mislim da bi svi trebali na taj način funkcionirati, pa vas molim da mi neke 
stvari pojasnite. 

Prvo, zanima me u Uredu gradonačelnika na poziciji R015 - plaće za prekovremeni 
rad, planirano je 200.000,00 kn. Zanima me zašto se planira 200.000,00 kn za prekovremeni 
rad, ako prema izvješćima od prethodnih godina na toj poziciji, odnosno za taj trošak nije 
potrošena ni kuna? Odmah mi objasnite zašto se u istom razdjelu gradonačelnika planira 
povećanje na poziciji plaća za 1.100.000,00 kn? Dakle, da li se u Gradu planira novo 
zapošljavanje, koliki broj djelatnika se planira zaposliti i na kojim konkretno poslovima bi ti 
djelatnici radili? Da li je to možda u vezi s činjenicom da smo ove godine povećali broj ljudi 
na ugovor o djelu, pa se onda te ljude treba zaposliti za stalno, što nisam protiv, dapače, ako je 
potrebno novih stručnih djelatnika u ovom Gradu, uz kvalitetno obrazloženje uvijek sam za to 
da se ljudima da šansa da ih se zaposli, da ih se ne vuče na ugovore o djelu. Tražim 
obrazloženje zašto je to tako? 

Također je vidljivo da se naknade za radna tijela gradonačelnika dižu sa 120.00.00 kn 
na 150.000,00 kn. Zanima me koja su to radna tijela, tko je u sastavu tih radnih tijela i zašto se 
povećava? Možda je potrebno, a možda i nije. 

Najznačajniji prihod porez na dohodak, OK. Planirano je neko smanjenje od 6,2% i o 
tome možemo diskutirati, ali to je isto predviđanje pa ne bih u to ulazio, to će pokazati 
rezultati punjenja proračuna. Zanima me koje su to mjere u ovom proračunu da se taj prihod 
poveća? Pročelnik Radovanić je dobro rekao da je to najznačajniji, možda najbitniji dio 
proračunskog dijela. Zanima me koje su to mjere konkretne koje će dovesti do smanjenja 
broja nezaposlenih koje je po statistici Zavoda za zapošljavanje u Samoboru bilo 2073 
nezaposlena u rujnu ove godine, kako bi onda doveli do smanjenja broja nezaposlenih, 
odnosno povećanja broja zaposlenih naših sugrađana koji će puniti taj proračun?  

Još me zanima jedno povećanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa, tu je 
povećanje s 30.000.000,00 kn koje je planirano ove godine, a planira povećati na 
36.000.000,00 kn. Da li je to s pozicije komunalnih doprinosa ili s pozicije komunalne 
naknade? Koje je to povećanje? 

Za sada jedan mali komentar. Čitam obrazloženje, piše da ćemo prenijeti višak prihoda 
neutrošeno 6.000.000,00 kn. Prvo sam mislio da se radi o skrivenoj kameri i da me netko 
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snima dok to čitam. Dakle, u situaciji kada imamo potrebe, u komunalnoj infrastrukturi, 
ogromne u ovom Gradu, mi 6.000.000,00 kn nismo sposobni potrošiti, ne mi nego gradska 
vlast. Dajte mi obrazloženje zašto 6.000.000,00 kn nije potrošeno još u ovoj godini ili mi 
stvarno nemamo potrebe da održavamo komunalnu infrastrukturu u ovom gradu. Mislim da 
imamo, pa molim da mi se to obrazloži zašto to nije napravljeno. Kada dobijemo konkretna 
obrazloženja, onda ćemo doći sa svojim amandmanima, jer smatramo da ima prostora da se 
osim pričanja o socijalnom proračunu stvarno konkretno nešto napravi. Činjenica je da nam je 
puno ljudi na burzi, da ljude treba zaposliti, a zaposlit ćemo ih ako stvorimo preduvjet za 
njihovo zapošljavanje, a to će se vidjeti kroz naše amandmane. Isto tako će se vidjeti 
odgovornost svih ovih gradskih vijećnika, da li je njihov posao puko dizanje ruku, vi imate 
apsolutno stabilnu većinu od 19 vijećnika, no, međutim moramo svi imati svoju odgovornost 
da smo mi svi tu zbog građana Samobora, a ne zbog političkih stranaka koje su nas postavile 
na listu. 

 
BORIS MAKARUN - Malo ću reći općenito s malo više osvrta prema sportu. 

Proračun za 2015. godinu u ovom iznosu u kojem je predložen po meni je balon od sapunice. 
Odmah ću vam to potkrijepiti zašto. Zato jer u situaciji kada sam uključen u izradu projekata 
za sport na nivou županije i kada sama županija i gradovi koji participiraju u zajednici 
sportskih udruga i Savez zagrebačke županije smanjuju svoje proračune i svjesni su tog, ono 
što je i sam pročelnik rekao, od 8%  i na više prihoda, samo županija računa negdje cca 
28.000.000,00 kn manje nego što je imala ove godine mi idemo na napuhavanje proračuna a 
da smo svjesni toga da ga nećemo ostvariti. Niti ovogodišnji proračun nećemo ostvariti s ovih 
186.000.000,00 kn, kao što je Željko rekao ako je s današnjim danom realizacija 
150.000.000,00 kn. Znači, brat - bratu on može biti 170.000.000,00 kn ili milijun kuna gore ili 
dolje. 

Zapelo mi je za uho pročelnikovo da je proračun socijalni i razvojni. Proračun nije niti 
socijalni niti razvojni, a nadasve je antisportski. Ovo zadnje ne mogu potkrijepiti drugačije 
nego tako, jer apostrofirati na ovaj način je u periodu da su sredstva na nivou godišnjem, 
klubovi za normalnu sportsku djelatnost imali bi manjak financijskih sredstava između 10% 
ili 40%. To govorim iz razloga jer novi Zakon o sportu i sportskim udrugama sigurno nameće 
nova davanja i nove namete koja do sada nisu imali. Klubovi bi i ovako teško priveli godinu 
kraju, a ne znam kako će sljedeću godinu privesti kraju. 

Jedan mali segment kada su se 2010. godine  povećala sredstva sportu, stalno me se 
kao tadašnjeg predsjednika Samoborskog športskog saveza kritiziralo da aktualnu vlast ne 
hvalim dovoljno. Premda sam na svakom druženju znao napomenuti i iste godine su sredstva 
rebalansom nešto smanjena. Sada nakon smanjenja sredstava, skoro pola milijuna kuna, u 
narednoj godini za potrebe samoborskog sporta ne znam što bi rekao, da svaki dan kritiziram 
znam da neće ništa pomoći. Pripremam amandman tako da pročelnika unaprijed pripremim na 
to. Da ne živim u ovom gradu i da nisam bio na tribini gradonačelnika u Galgovu i da nisam 
slušao ljude koji su tamo postavljali pitanja, samo da pojasnim da je bilo jako malo onih koji 
su pripadnici moje političke opcije, znači bili su ljudi koji su osjetili problem koji je, jer se u 
komunalijama malo ili gotovo ništa ne radi. Kada na zadnjoj sjednici, nisam stigao odgovoriti, 
pročelnik veli za dugovanje što se tiče večere, pa i moja baka bi znala zatvoriti manjak kad ne 
bi ništa radila i kad ne bi plaćala obavezu, po tome vjerojatno ne bi imala troškove i ne bi 
mogla te troškove platiti. Tako da se vraćam na ovo razvojni, socijalni to je daleko od toga, a 
antisportski nadasve, svakako. 

 
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Samo jedno kratko pitanje vezano za Samoborski 

fašnik. Koliko sam vidio, bio je ove godine manjak posjetitelja od 17% i vidim da se planira 
za iduću godinu tj. za 2015. povećanje posjećenosti od 37%. Kako će se to postići i na koji 
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način? Ne mogu se oteti dojmu da je Samoborski fašnik svake godine programski sve lošiji i 
lošiji, iz neke moje perspektive, a vidim da se sredstva smanjuju za 2016. godinu, pa se opet 
planira povećanje, a ista stvar je povećanje u 2017., a financijska sredstva ostaju ista na razini 
2016. godine. To me zanima. 

  
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Radovanića da odgovori na postavljena 
pitanja. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - U ovom djelu ću pretežno ja odgovoriti ali ima tu 
poštovanih pročelnika koji su izrazili volju i želju da isto tako daju neke odgovore. Ono što 
ćemo vidjeti u sljedećoj točci dnevnog reda da je plaća ostala na istom nivou, dakle da je 
osnovica ostala ista, da nema rasta plaća po tom dijelu. Međutim masa plaće se mijenjala za 
onih 0,5%, mijenjala se za nešto povećanja vezano uz zaposlenost, ali i nešto oko slijeda 
jednog nalaza revizije gdje je rečeno da bi se trebalo posebno definirati ili posebno utvrditi 
masa plaća za prekovremeni rad, pa je ona u tom dijelu samo izuzeta i postoji prvi puta u 
proračunu kao proračunska pozicija. Poštovana gđa Ana će taj dio detaljnije obrazložiti. 
 
 ANA VLAH - Znači, konkretno Vjeran Štublin je postavio pitanje o pozicijama koje 
su u razdjelu Gradskog vijeća - gradonačelnika uz određene iznimke koje je radio Ured 
gradonačelnika raspolaže Gradska služba, a radi se konkretno o pozicijama R015 i R014. Na 
poziciji R015, po prvi puta smo jasno istaknuli određenu masu za prekovremeni rad. To je 
bila uputa naše Službe za unutarnju reviziju kako bi se na taj način osigurala transparentnost. 
Naime, vi ste do sada imali izraženu ukupnu masu plaća i jednostavno nije bilo moguće pratiti 
da li je ostvaren prekovremeni rad. Ovo je još transparentnije i smatramo u Upravnom odjelu 
za financije i Gradskoj službi da smo na taj način napravili vam pomak. Hoćemo li tu poziciju 
koristiti ili ne vidjet ćemo kroz vrijeme. Naime generalno prekovremenog rada u Gradu 
Samoboru, uz određene iznimke, nema. Te iznimke su upravo rad subotom i nedostatak 
komunalnih redara koji kontinuirano već godinama rade subotom uz još određene iznimke po 
nekakvim manifestacijama i ostalim, ali zapravo tu generalno prekovremenog rada stvarno 
nema. 
 Što se tiče povećanja plaća tu se stvarno vidi da je došlo do povećanja mase za plaće 
uz ovih 0,5% na staž koji zapravo nije neki element koji toliko utječe na masu. Mi uistinu 
planiramo povećanje broja zaposlenih, a to je zapravo nastavak na ono što je u uvodnom 
obrazloženju rekao pročelnik Radovanić, a radi se o osnivanju Službe za riznicu. Za sada smo 
popunili radno mjesto voditelja riznice, a s obzirom da će se zapravo sve škole tijekom 2016. 
godine ući u sistem riznice pa ćemo prvenstveno u Upravnom odjelu za financije podići broj 
ljudi minimalno za dvoje, a definitivno ćemo još popuniti radno mjesto portira početkom 
godine. Inače popunjavanje radnih mjesta ide prema Planu prijema koji će po stupanju ovog 
proračuna na snagu sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima lokalne (regionalne) 
samouprave donijeti gradonačelnik. To će biti objavljeno u Službenim vijestima kao i svake 
godine, koje se radno mjesto popunjava. 
 Što se tiče vašeg osvrta na poziciju ugovori o djelu, uistinu vidjeli ste da smo ovu 
poziciju potpuno izminimizirali, znači stavili smo na 100.000,00 kn. Ugovor o djelu je stvarno 
iznimka, to je stavka koja će se koristiti samo u slučaju kojeg predviđa zakon. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Nadalje, naknada za radna tijela ona je bila u ovoj godini 
izvorno planirana s iznosom od 140.000,00 kn, a kasnije smo je rebalansom stavili na 
120.000,00 kn. Radna tijela su zapravo Razvojni savjet, pojedinačno ili po osobi nema 
povećanja iznosa već imamo jednu osobu koja je imenovana više u ovoj godini i procjenjuje 
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se da bi broj sjednica bio veći nego što je bio u tom dijelu tako da je on planiran s iznosom od 
150.000,00 kn. 
 Komunalna naknada i komunalni doprinos, to su najznačajnija dva prihoda koja smo 
ovdje imali prilike vidjeti i obadva rastu. Komunalna naknada je na današnji dan ubrana s 
15.300.000,00 kn s desetim mjesecom izvješća Komunalca. 
 Komunalni doprinos, imali smo prilike čuti i vidjeti da je planiran s iznosom od 
9.000.000,00 kn u ovoj godini, a ostvarenje je na današnji dan 9.813.000,00 kn. Dakle, ako 
nemam prihoda planiranog onda nema ni programski rashod planiran. Komunalni doprinos je 
trebao biti s 31.12. plaćen u iznosu od 5.500.000,00 kn za jedan novi trgovački centar u Gradu 
Samoboru koji će zaposliti 150 do 200 ljudi. Izdana je građevinska dozvola, ali neće biti 
uplaćen do 31.12., a to znači prenesen kao višak u iduću godinu s onih 6.000.000,00 kn nego 
će biti plaćen negdje u siječnju, do 10. ili 15. siječnja 2015. godine, kao prihod pa ste tamo 
imali prilike vidjeti da je veći. Ova dva prihoda su najznačajnija, a povećanje kada smo 
gledali i razgovarali planska razdoblja su logična. Ovaj dio operativnosti i ovaj dio koji ovisi 
stvarno o službenicima Grada, a to je da onog trenutka kada radite legalizaciju, kada imate 
novi objekt bez obzira koje namjene, ako je on stambeni, tog momenta ulazi on u bazu za 
zaduženje i razrez donošenja rješenja, prije svega komunalne naknade, jasno po prethodnom 
komunalnom doprinosu. Ako imate kuću za odmor ona povećava bazu svih kuća za vikend 
objekt ili kuća za odmor i na taj način se povećava i tu je namjera da u ove dvije godine dok 
će trajati ti procesi i postupci taj prihod bude veći. Ovo što ste vi rekli, a imali ste i sada 
prilike čuti, da je to sada 800.000,00 kn više, a do kraja godine procjenjujem da će biti negdje 
do 1.500.000,00 kn više komunalnog doprinosa i on će se sasvim sigurno morati prenijeti. To 
je ona priča koju sam malo prije spominjao, programi ili bolje rečeno namjenska sredstva ili 
kako se to zovu sredstva posebne namjene koja su ubrana s 31.12., moraju ostati na žiro-
računu. Samo da podsjetim prošle godine je Grad Samobor imao viška prihoda ukupno negdje 
oko 7.000.000,00 kn i nešto, ali je paralelno imao i manjak. Dakle nije manjak zatvoren u 
konačnici, manjak je ostao prošle godine na kraju, 28. veljače kada podnosimo izviješće, s 
iznosom od cca 2.400.000,00 kn, ali smo paralelno u proračunu u 2014. prenijeli dio sredstava 
namjenskih koja su se iskazala kao višak. 
 Ovo što se tiče babe gosp. Makaruna, možda ona tako to i radi, taj manjak se u ovom 
Gradu nikada  nije niti mogao na taj način zatvoriti niti je moguće poslovati tako, osim onako 
kako je propisao zakon, osim onako kako Državna revizija provjerava i osim onako kao ona 
iskazuje u bezuvjetnom izvješću. 
 
 ŽELJKO STANEC - Samo bih se nadovezao na odgovor pročelnika Željka 
Radovanića na postavljena pitanja gosp. Vjerana Štublina, a što se konkretno tiče prijenosa 
komunalnog doprinosa u 2015. godini. Zahvaljujem se na ovako iznesenim konstruktivnim 
prijedlozima, što su se kao oporbeni vijećnici uključili u razradu proračuna za 2015. godinu.  
 Komunalni doprinos je namjenski prihod Grada i točna mu je namjena za izgradnju, 
odnosno za građenje. Da bi se moglo prionuti tim poslovima treba izraditi i projektnu 
dokumentaciju ako želimo raditi nove ceste, nove nogostupe, novu rasvjetu, groblja itd., 
trebamo imati projektnu dokumentaciju. Obzirom na broj, odnosno na prihod od legalizacije, 
odnosno na obračun komunalnog doprinosa, sigurno da nismo mogli predvidjeti u 2014. 
godini kojim će se tempom, odnosno dinamikom, odnosno koji će biti to izvor punjenja 
komunalnog doprinosa. Imali smo neke projekte koje smo u 2014. godini napravili od tog 
komunalnog doprinosa, a to su Jelačićeva ulica, Celine, Savrščak, s obzirom da je to 
namjenski prihod. Da bi potrošili još određena sredstva u iznosu od 5 ili 6.000.000,00 kn koja 
će se prenijeti u 2015. godinu naravno da smo trebali imati projektnu dokumentaciju za 
gradnju. Donošenjem rebalansa koji je bio ne prošloj sjednici Gradskog vijeća, povećali smo 
stavku za projektiranja i sa završetkom godine s 31.12.2014. godine imamo jedno desetak 
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projekata koji su preduvjet za početak izvođenja građevinskih radova u 2015. godini, kako bi 
se taj namjenski prihod mogao potrošiti u svrhu za što je namijenjen. Znači nije točno da smo 
nesposobni potrošiti sredstva, već je jednostavno procedura takva, javna nabava za projektnu 
dokumentaciju, raspisivanje javnog natječaja, pa sama ta procedura da bi se došlo do nekih 
izvođenja radova to traje minimalno tri do četiri mjeseca, a to gosp. Vjeran Štublin jako dobro 
zna. 
 Što se tiče gosp. Makaruna, mislim da je on pravi borac za sport grada Samobora, a to 
mogu izvući iz nekih činjenica, 2009. godine kada se donosio proračun za 2010. godinu bila 
su povećanja sredstava za sport negdje oko  45%, da isti gospodin vijećnik čak za to 
povećanje sporta ne bi niti glasao. To govori o borbi gosp. Borisa Makaruna za sport i za 
boljitak sporta na području grada Samobora. 
 
 BORIS MAKARUN - Moram reagirati, gosp. Stanec vi ste prenaivni i prezeleni da bi 
shvatili što znači glasati za sredstva za sport ili za ukupni proračun koji ste složili kako ste ga 
složili. Vi ste mogli danas povećati sredstva za sport za ne znam koliko, ako vam ukupni 
proračun ne pije vodu, pa normalno da ću glasati protiv njega. Dobro je rekao Vjeran, nismo 
ovdje da dižemo i spuštamo ruke samo zbog sebe ili zbog vaše ili moje ljepote, tu smo zbog 
građana grada Samobora. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Nisam dao odgovor poštovanom vijećniku gosp. Bušljeti 
vezano uz Fašnik. Dobro je on primijetio jednu stvar koja nije toliko fiskalno interesantna za 
proračun iako je vezana uz nju, ali se govori o pokazateljima uspješnosti. To je ono na koji  
način ćemo pratiti u budućem životu i radu ovog Vijeća i financija svrhu za što je koja kuna 
ili nešto potrošeno. Dakle, kada govorimo da se radi o istim sredstvima da se povećava broj 
posjetitelja, dakako ovim se htjelo dati vrlo važna ili prevažna zadaća upravo marketingu i 
svim onim aktivnostima koji trebaju taj pokazatelj uspješnosti dovesti na očekivanu razinu. 
Dakle, htjelo se reći Grad Samobor i Fašnik mora dobiti onu svoju ulogu koja u slijedu ili na 
dolazećim godinama mora biti sve veća. To je zapravo pokazatelj uspješnosti koji je 
pretpostavka i koji bi se trebao izvršiti u istom trošku. 
 
 ŽELJKO  STANEC - Moram dati odgovor gosp. Borisu Makarunu. Ne znam zašto 
se ljuti, pa bih ga molio da mi kaže ovo što je rekao zelen da li je mislio na stranačku 
pripadnost ili na neiskustvo. 
 
 BORIS MAKARUN - Nisam mislio na stranačku pripadnost nego na iskustvo. 
 Kada sam došao na mjesto predsjednika Športskog saveza u Samoboru sredstva za 
sport su bila 750.000,00 kn, toliko o tome. 
  

VJERAN ŠTUBLIN - Krenulo je žestoko, a sad je već sljubljivanje i još će se zagrliti 
zajedno i otpjevati himnu Samoborskog športskog saveza. Dobro, malo šalu na stranu. 

Prihvaćam ovo obrazloženje koje se tiče komunalnog doprinosa i naknade, jer nisam 
znao da treba sjesti prihod u idućoj godini, pa je onda logično da se to povećalo, to je u redu. 
Međutim, ne mogu baš prihvatiti ovo obrazloženje. Jasno je da treba vremena da se pripreme 
projekti i da se provedu postupci javne nabave, međutim spremne projekte vi morate imati, ne 
samo za trošak koji će nastat i biti plaćen iz namjenskih prihoda nego da možda malo 
razmišljamo o  fondovima EU. Dakle, bitno je imati spremne projekte, realne, znači ne 
nerealne projekte nego oni koji mogu proći po vrlo zahtjevnim kriterijima EU. Ne može nam 
biti isprika, nismo znali koliko ćemo imati novaca da bi znali onda planirati. Mi moramo 
viziju imati planiranja, a onda osigurati sredstva, ne iz komunalnog doprinosa sve, ne iz 
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namjenskih prihoda, nego iz prihoda fondova EU. Slažem se da treba vremena, ali treba 
razmišljati o tome. 

Pozdravljam transparentnost u smislu nalaza revizije, no međutim u obrazloženju 
broja zaposlenih, uspio sam shvatiti da će se zaposliti dvije osobe na poslovima riznice i 
portir. Jel tako, jesam li vas dobro shvatio? U tom slučaju govorimo o tri novo zaposlene 
osobe, a sredstva su 1.100.000,00 kn. Objasnite mi koliko košta jedna zaposlena osoba ovaj 
Grad na godišnjoj razini? 

 
ANA VLAH - Vijećnik Štublin dobro zna da se plaća u lokalnoj samoupravi ne može 

se reći generalno, možemo nekakav prosjek izračunati i ako želite možete dobiti pisani 
odgovor. Plaća i koeficijent puta osnovica puta 0,5% na godinu staža. Ja sam rekla da će se 
prvenstveno povećati broj ljudi u riznici ali sve to ovisi o planu prijema kojeg će donijeti 
gradonačelnik na početku godine. Znači, mi smo ovdje predvidjeli da ne radimo rebalans pa je 
puno veći iznos nego što ga uistinu potrošimo. Zapošljavat će se ljudi prema potrebi, 
prvenstveno u Referadi za riznicu u Upravnom odjelu za financije i portir koji godinama nije 
bio naš nego je bio od Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, trenutno imamo stručno 
osposobljavanje i to definitivno moramo riješiti. Da li će biti još nešto vidjet ćete na početku 
godine kada se donese plan prijema. 

 
VJERAN ŠTUBLIN - Još jedna stvar me zanima u obrazloženju, rekli ste da je Savjet 

za razvoj taj razlog zašto sa 120.000,00 kn povećavamo na 150.000,00 kn i da je to osnovni 
trošak u principu te pozicije. Zanima me da li se možda negdje, s obzirom da mi imamo vrlo 
transparentan Grad, može vidjeti popis ljudi koji su uključeni u taj Savjet? 

Drugo, s obzirom da sam zadnji puta bio malo dosadan vezano uz dizajn Internet 
stranice, a obzirom da je taj dizajn ili redizajn u istom iznosu planiran i u 2015. godini zanima 
me da li to znači da se ovaj iznos u rebalansu neće realizirati ili je to 100.000,00 kn koji će se 
dio platiti ove godine, a dio iduće. To me zanima. 

 
VALENTINA HORVAT - Odgovor vijećniku Štublinu. Da, nažalost kada smo 

osigurali sredstva u rebalansu i krenuli prikupljati ponude vidjeli smo da će rok realizacije 
dizajna nove Internet stranice neće biti moguć u ovoj godini nego će biti tek sljedeće godine. 
Znači morali smo osigurati ta ista sredstva sljedeće godine da bi mogli platiti račune. Znači 
50.000,00 kn je sveukupno planirano. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga proračunu Grada 
Samobora za 2015. godinu, a  koji glasi: 

1. Prihvaća se Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao 
što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u 
izradi Konačnog prijedloga proračuna uzme u razmatranje stavove, primjedbe i 
mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, 
te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik Grada Samobora 
će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj 
sjednici Gradskog vijeća. 

2. Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 
Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora. 
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za", 2 
glasa "protiv" i 1 glas "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u izradi 
Konačnog prijedloga proračuna uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik Grada Samobora će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD3.)  

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu - prethodna rasprava. 

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 - Konstatiram da su o Nacrtu prijedloga odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu raspravu provela sljedeća radna tijela Gradskog 
vijeća Grada Samobora i to: 

- Odbor za komunalnu djelatnost 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- 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 poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 
 

Molim gosp. Željka Radovanića da, sukladno članku 110. stavku 4. Poslovnika pročita 
izvješće Odbora za financije i proračun.  

 
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je jednoglasno 

sljedeće izvješće: 
1. Prihvaća se Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 

2015. godinu, kao u predloženom tekstu što je dan u materijalima za sjednicu. 
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2. Utvrđuje se da su o Nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Samobora za 2015. godinu raspravu provela sva radna tijela Gradskog vijeća 
Grada Samobora te uz navedeno nisu imala nikakve prijedloge niti primjedbe. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu iz točke 1. ovog Izvješća 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 Nacrtu prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 
2015. godinu, a  koji glasi: 

1. Prihvaća se Nacrt prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 
2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu (prvo čitanje) s time da 
gradonačelnik Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga odluke uzme u 
razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj 
raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih 
amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, 
gradonačelnik Grada Samobora će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o 
istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 

2. Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 
Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 
glasova "za") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 

2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu (prvo čitanje), s time da 
gradonačelnik Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga odluke uzme u razmatranje 
stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici 
Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik Grada Samobora će u 
izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici 
Gradskog vijeća. 

 
II. 

Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 
Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD4.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu - prethodna rasprava. 

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog  odjela za financije da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
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ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Konstatiram da su o Nacrtu prijedloga projekcije Proračuna 

Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu - prethodna rasprava raspravu provela sljedeća radna 
tijela Gradskog vijeća Grada Samobora i to: 

- Odbor za komunalnu djelatnost 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- 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 poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 
 

Molim gosp. Željka Radovanića da, sukladno članku 110. stavku 4. Poslovnika pročita 
izvješće Odbora za financije i proračun.  

 
ŽELJKO RADOVANIĆ - Odbor za financije i proračun donio je jednoglasno 

sljedeće izvješće: 
1. Prihvaća se Nacrt prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 

2017. godinu te se utvrđuje da je isti realan, razvojan te fiskalno održiv. 
2. Utvrđuje se da su o Nacrtu prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 

2016. i 2017. godinu raspravu provela sva radna tijela Gradskog vijeća Grada 
Samobora te uz navedeno nisu imala nikakve prijedloge niti primjedbe. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu iz točke 1. ovog Izvješća 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 Nacrtu prijedloga projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 
2017. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 2 
glasa "protiv" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 2017. 

godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada 
Samobora u izradi Konačnog prijedloga projekcije uzme u razmatranje stavove, primjedbe i 
mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih 
ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
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II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostavit  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 
 
AD5.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu - prethodna rasprava. 

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 zaključka o Nacrtu prijedloga plana gradnje komunalnih vodnih građevina i 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. 
godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu u 
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u 
izradi Konačnog prijedloga plana uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
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AD6.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 

programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu - 
prethodna rasprava. 

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 

Nacrt prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. 
godinu - prethodna rasprava. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Samoboru za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
gradonačelnik Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje 
stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici 
Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 
 
AD7.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja 
Grada Samobora u 2015. godini - prethodna rasprava. 

Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada Samobora da 
u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
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 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. 
 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Nacrt prijedloga programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja 
prostornog razvoja Grada Samobora u 2015. godini - prethodna rasprava. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 14 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa gospodarenja i upravljanja gradskom 

imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora u 2015. godini - u tekstu kao 
što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u izradi 
Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog programa u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 
 
AD8.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za 2015. godinu - 
prethodna rasprava. 

Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 
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- 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 Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju 
Grada Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 16 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 

Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
gradonačelnik Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje 
stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici 
Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 
 
AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu - prethodna rasprava. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 
 Otvaram raspravu. 
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 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Moram vas upozoriti da ste tu naveli jedan 
netočan navod, da Grad Samobor subvencionira prijevoz za školsku tj. akademsku godinu, vi 
ste napisali deset mjeseci, te vas moram upozoriti da akademska godina ne traje deset mjeseci, 
pa ću vam dati primjer Pravnog fakulteta, akademska godina počinje 01. listopada a završava 
30. rujna. Znači akademska godina traje godinu dana, i u tih dva mjeseca vi ne sufinancirate 
prijevoz studenata, a studentima traju ispiti i ispitni rokovi. Molio bih odgovor na to pitanje.  
 
 JURO HORVAT - Obavili smo razgovor s koncesionarima i moram reći da u ovoj 
gospodarskoj situaciji u pripremi izrade proračuna da sredstva koja se izdvajaju ovdje za 
prijevoz učenika osnovnih škola kojih je 1300, učenika srednjih škola 1250 i 850 studenata 
troškovi su na godišnjoj razini nešto više od 6.000.000,00 kn. Razgovor s našim 
koncesionarom za dodatni prijevoz za jedan mjesec, a mislim da je to samo bilo za učenike 
osnovnih škola bilo negdje oko 380.000,00 kn dodatnih sredstava. 
 Evo, samo pitanje ostaje da se razmotri do druge sjednice Gradskog vijeća na kojoj će 
se usvajati konačan proračun. 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Samo još jedna kratka opaska. Na prošlim 
izborima a i ovim sada HSS je temeljio, tj. koalicija je temeljila svoj program prema mladima 
velikim činom na besplatnom prijevozu studenata i učenika. Ima i jedna snimka gdje 
poštovani gradonačelnik obećaje besplatni prijevoz studentima i učenicima. Pošto je to 
nemoguće napraviti, ja mislim da je stvarno najmanja stvar što možete barem prema 
studentima uvesti ta dva dodatna mjeseca. To je iznos cca 170.000,00 kn i mislim da se to 
može namaknuti. Plaćate za 850 studenata grada Samobora, a plaćate 100,00 kn mjesečno, pa 
tih dva mjeseca je 170.000,00 kn. Mislim da se to može negdje naći. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih 
potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa16 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 

2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik 
Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, 
primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog 
vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog programa u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
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AD10.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 

programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2015. godinu - prethodna rasprava. 
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u 

ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 
 Otvaram raspravu. 
 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 
2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 16 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 

2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu s time da gradonačelnik u 
izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 
 
AD11.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2015. godinu - 
prethodna rasprava. 

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 - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 
 Otvaram raspravu. 
 S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 16 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
gradonačelnik u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe 
i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih 
ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 
 
AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2015. 
godinu - prethodna rasprava. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
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- 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 
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 
2015. godinu - prethodna rasprava. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora 15 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
gradonačelnik u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe 
i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih 
ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  

vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 
 
AD13.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Nacrt prijedloga 
programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu - prethodna rasprava. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 
 Otvaram raspravu. 
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 BORIS MAKARUN - Manje više sam rekao sve u raspravi o proračunu, no nisam 
poslije rasprave uvaženog pročelnika mogao a da ponovno ne ponovim ono. Nije sportašima 
smanjeno cca 390.000,00 kn, to je kao da ste im uzeli 1.000.000,00 kn. Novi Zakon o 
sportskim udrugama donio je nešto što do sada one nisu imale, a ova sredstva u nekoj drugoj 
prilici one ne bi ni osjetile. Naredne 2015. godine budite sigurni da će doći do gašenja mnogih 
sportskih udruga jer se ne budu mogli isfinancirati, a sponzore dobiti ne možete, to je gotovo 
nemoguće u ovoj gospodarskoj situaciji kakva je. Uglavnom sredstva koja su sportašima 
sigurna su sredstva iz proračuna. Očekujući to što bi se iduće godine moglo dogoditi, mi smo 
u Županiji imali sluha, obavili smo razgovore, imali smo sugovornika koji je to shvatio i 
ostavio sredstva na istom iznosu koji je bio i ove godine. To smo očekivali i u Samoboru, no 
međutim ovdje nismo imali sugovornika. Žao mi je što moj prijatelj pročelnik prijašnjih 
godina, dok je bio na mjestu tajnika da je tu problematiku sagledavao na drugi način, a sada je 
sagledava, kada je daleko teža situacija, na jedan način koji i nije baš. Očekivao sam da će on 
imati sluha i da će se pobrinuti da zajedno s ljudima iz izvršnog odbora i predsjednikom 
Samoborskog športskog saveza  i tajnicom, da se izbori da ta sredstva budu na nivou kao što 
su to bila i ove godine. Ponavljam, klubovi će to vrlo teško podnijeti, daj nam Bog zdravlja pa 
da se sljedeće godine nađemo u ovo vrijeme pa ćete vidjeti kakva će biti situacija, pogotovo 
jer je i ovih 5.000.000,00 kn upitno, da li ćemo ih ostvariti i da u narednoj godini ne bude 
rebalansa pa bude narednog smanjenja sredstava za samoborski sport. Daj Bože da bude 
dobro pa da možemo povećati sredstva, no međutim situacija je takva kakva je. Još jedna 
stvar kada govorimo o padu kvalitete. Koji je to pad kvalitete? Rukometašice jesu u prvoj ligi, 
to je neminovno. Samobor je ostao u trećoj ligi, a možemo mi reći rukometašice su mogle biti 
na drugom mjestu ili tu gdje su sada. Ja sam optimista da će se izvući i da će ostati u prvoj 
ligi, a ako ne ostanu narednu godinu za 2016. ćemo im smanjivati sredstva. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih 
potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 2 
glasa "protiv" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 

2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik u 
izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 

 
II. 

Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  
vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
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AD14.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Nacrt 

prijedloga programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 
Samobora za 2015. godinu - prethodna rasprava. 

Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- 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 zaključka o Nacrtu prijedloga programa poticanja razvoja malog gospodarstva i 
poljoprivrede na području Grada Samobora u 2015. godini. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 15 glasova "za" i 2 
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa poticanja razvoja malog gospodarstva i 

poljoprivrede na području Grada Samobora u 2015. godini u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik u izradi Konačnog prijedloga programa 
uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj 
raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih 
amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, 
gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na 
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik će dostaviti  
vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje kratku pauzu. 
Nastavlja se s radom sjednice. 
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AD15.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 

Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 
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 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. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 

glasova "za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU  
 
o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prijedlog zaključka o ukidanju dijela kč. br. 3043/2, k.o. Slani 
Dol. 

Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da u ime predlagatelja da uvodno 
obrazloženje, s obzirom da je gosp. Anušić morao otići jer mu nije dobro. 

 
ANA VLAH - 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 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 zaključka o ukidanju dijela kč. br. 3043/2, k.o. Slani Dol. 
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
glasova "za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Utvrđuje se da je kč. br. 3043/2, put u Bedenički, pov. 1 j i 86 čhv, zk. ul. 2709, k.o. 

Slani Dol javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta u vlasništvu Grada Samobora, 
sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i 
Odluci o nerazvrstanim cestama Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 
4/14.).  
 

II. 
Ukida se dio javnog dobra u općoj uporabi kč. br. 3043/2, put u Bedenički, zk. ul. 

2709, k.o. Slani Dol u površini od 154 m2, sukladno parcelacijskom elaboratu  ovjerenom od 
Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zagreb, Odjela za katastar nekretnina 
Samobor, KLASA: 932-06/14-02/276, URBROJ: 541-10-06/4-14-2 od 31. 07. 2014. i upisuje 
u vlasništvo Grada Samobora temeljem čl. 103. Zakona o cestama.  

 
III. 

Grad Samobor dozvoljava, da se bez ikakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja, u 
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Samoboru, na temelju ovog Zaključka izvrši ukidanje 
statusa javnog dobra u općoj uporabi za nekretninu iz točke II. ovog Zaključka. 
 
 
 
AD17.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva RWE Energija d.o.o. za nabavu opskrbe 
električnom energijom za zgrade. 

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva RWE Energija d.o.o. za nabavu 
opskrbe električnom energijom za zgrade.  

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

1. Gradsko vijeće prihvaća ponudu najpovoljnijeg ponuditelja, trgovačkog društva RWE 
Energija d.o.o., Capraška cesta 6, 10 000 Zagreb, OIB: 81103558092, broj 811/11/2014 od 
07.11.2014. godine u iznosu od 1.172.782,27 kune bez PDV - a, što sa PDV - om u iznosu 
od 293.195,57 kuna ukupno iznosi 1.465.977,84 kuna, te se odobrava sklapanje okvirnog 
sporazuma s jednim ponuditeljem na rok do dvije godine za nabavu električne energije za 
zgrade Grada Samobora i proračunskih korisnika, nakon provedenog otvorenog postupka 
javne nabave velike vrijednosti pod evidencijskim brojem 2-VV-14-2, koji je objavljen u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave i Službenom listu Europske unije pod brojem 
2014/S 002-0046083. 

2. Temeljem okvirnog sporazuma iz točke 1. ovog Zaključka, odobrava se sklapanje ugovora 
o javnoj nabavi sa ponuditeljem iz okvirnog sporazuma, trgovačkim društvom RWE 
Energija d.o.o., Capraška cesta 6, 10 000 Zagreb, OIB: 81103558092, u iznosu od 
252.487,07 kuna bez PDV - a, što sa PDV - om u iznosu od 63.121,77 kunu ukupno iznosi 
315.608,84 kuna za nabavu električne energije za zgrade Grada Samobora u 2014. godini. 

3. Proračunski korisnici će s odabranim ponuditeljem temeljem okvirnog sporazuma iz točke 
1. ovog Zaključka sklapati pojedinačne godišnje ugovore o javnoj nabavi opskrbe 
električnom energijom sukladno svojim potrebama i uvjetima iz Okvirnog sporazuma. 

4. Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis Okvirnog sporazuma iz točke 1. ovog Zaključka i 
Ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma iz točke 2. ovog Zaključka. 

5. Sredstva za nabavu iz točke 2. ovog Zaključka osigurana su u Razdjelu 002, Program 
Izvršna tijela, Aktivnost Materijalni rashodi, podskupina 322 (Energija) Proračuna Grada 
Samobora za 2014. godinu. 

 
 
 
AD18.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Samobora za 2013. 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 - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela 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 stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Samobora za 2013. godinu.  
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 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
glasova "za") donijelo sljedeću 
 

ANALIZU STANJA 
 

sustava zaštite i spašavanja na području Grada Samobora za 2013. godinu u tekstu kao što je 
dan u materijalima za sjednicu 
 Tekst Analize prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD19.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Samobora za 2014. 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 - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela 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. 

 
MARINKO DŽEPINA - Tražim obrazloženje pod točkom 3., odnosno točka 2. 

Povjerenici Civilne zaštite. Ako predsjednici i zamjenici mjesnih odbora i gradskih četvrti 
obavljaju dužnost povjerenika Civilne zaštite, odnosno zamjenika povjerenika Civilne zaštite 
do donošenja odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite u 
mjesnim odborima i gradskim četvrtima na području Grada Samobora, mislim i tražim da bi 
trebali biti obaviješteni o tome, znači predsjednici i zamjenici mjesnih odbora. U tom smislu 
se odnosi primjedba i vjerojatno na Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja za 2015. godinu. Znači, mislim da bi ljudi koji obnašaju sada tu funkciju do izbora 
povjerenika trebali dobiti obavijest da su oni ti koji su u sustavu zaštite i spašavanja. 

 
MAJA GRAČANIN - Imam samo jedan tehnički detalj na str. 3 gdje se govori o 

poplavi koja je ove godine zadesila područje našeg grada, možda bi trebalo samo maknuti ovo 
što piše u naseljima Bregansko Selo, jer ono kao takvo ne postoji već to spada u naselje 
Bregana.   

 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Grada Samobora za 2014. godinu.  
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
glasova "za") donijelo sljedeću 
 

ANALIZU STANJA 
 
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Samobora za 2014. godinu u tekstu kao što je 
dan u materijalima za sjednicu.  
 Tekst Analize prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD20.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Samobora za 2014. i 2015. 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 - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela 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 donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Samobora za 2014. i 2015. godinu.  
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
glasova "za") donijelo je sljedeće 
 

SMJERNICE 
 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Samobora za 2014. i 
2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Smjernica prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD21.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja. 

Molim Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da u uvodno obrazloženje. 
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 ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici 
dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Molim Stjepana Kozlinu, predsjednika Odbora za izbor i 
imenovanja da se očituje u ime Odbora. 
 
 STJEPAN KOZLINA - Odbor na svojoj 13. sjednici jednoglasno je donio sljedeći 
zaključak: 

1. Za člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
predlaže se Saša  Jurković iz Samobora, Slavonska 7, do kraja mandata ovog 
saziva. 

2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točke 1. ovog zaključka 
provede raspravu i istu usvoji. 

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

Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i 
ulaganja. 

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

ZAKLJUČAK 
o izboru člana Odbora za gospodarstvo,  

poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
 

I. 
Saša  Jurković iz Samobora, Slavonska 7, izabire se za člana Odbora za gospodarstvo, 

poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, do kraja mandata ovog saziva. 
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim 

vijestima Grada Samobora. 
 
 
 
AD22.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda -  Izvješće o 
radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2013. – 2014.  

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 - Koristim priliku da pozdravljam nazočnu ravnateljicu gđu 
Nadru Kuhar, pa ako će netko imati pitanja može ih dodatno obrazložiti. 

Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su provela sljedeća radna 
tijela: 

- Odbor društvene djelatnosti i brigu za mladež i 
- Odbor za financije i proračun  
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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 Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2013. – 2014.  
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
glasova "za") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez, Perkovčeva 88/1, Samobor, za 

pedagošku godinu 2013./2014., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD23.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Dječjeg vrtića Izvor za pedagošku godinu 2013. – 2014.  

Također pozdravljam nazočnu ravnateljicu Martinu Trošelj, pa ako će biti potrebno 
ista će dat odgovore na postavljena pitanja. 

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

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

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

- Odbor društvene djelatnosti i brigu za mladež i 
- Odbor za financije i proračun  

  
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
MAJA GRAČANIN - Koristim priliku da pozdravim obje ravanteljice. Što se tiče 

ove točke Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2013. - 2014. Dječjeg vrtića Izvor, 
tehnička napomena, svugdje gdje treba stajati /2014. godinu stoji /014., pa čisto da se to 
ispravi.  

Isto tako koristim priliku da napomenem, imamo dva dječja vrtića koja su gradski 
vrtići, a osnivač je Grad Samobor, pa možda osnivaču i ravnateljici Trošelj da dam jedan 
prijedlog. Imamo dva različita izvješća za gradske vrtiće, Dječji vrtić Grigor Vitez vidim da 
su modificirali izvješće u odnosu na prethodne godine, ono je na 32 strane, jasno, pregledno, 
kroz tablice prikazano, dok je izvješće Dječjeg vrtića Izvor nešto opširnije, isto tako jasno, ali 
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možda malo manje pregledno zbog obima teksta. To kažem čisto kao prijedlog, možda, da se 
proba naći jedna špranca po kojoj bi se ta izvješća radila za oba vrtića. 

 
MARINKO DŽEPINA - Isto tako zahvalio bih se na izuzetnom trudu i radu, koje 

iščitavam iz ova dva izvješća, gospođama ravnateljicama koje su danas ovdje prisutne. 
Mislim da ova izvješća daju jedan sinopsis cjelokupnog odvijanja događaja u samim vrtićima. 
Vrlo je pohvalno, pročitao sam izvješće jedno i drugo, mislim da sam dovoljno dobro shvatio 
i razumio što su htjele ovdje prikazati. U ovom izvješću me posebno jedan podatak bode u oči 
i želim da se i ovdje možda malo povede računa o tome, koliko mi možemo kao Gradsko 
vijeće, ne znam, ali u svakom slučaju da znamo. Na stranici 2 ovog izvješća stoji podatak ili 
rečenica "i nadalje je zabrinjavajući podatak da je postotak naplate usluga 63,41% te se 
poduzimaju sve zakonske mjere kako bi roditelji podmirili svoje obaveze". Znači u tom 
smislu vidimo da vjerojatno s naplatom ima određenih problema, pa bi možda onda u tom 
smislu trebalo nešto poduzeti. 

Drugo, pohvaljujem ova dva izvješća i rad u samim vrtićima. 
  
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor za pedagošku godinu 
2013. – 2014.  

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor, Gustava Krkleca 2, Samobor, za 

pedagošku godinu 2013./2014., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD24.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog 
Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu. 

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

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

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 
provela sljedeća radna tijela: 

- Odbor društvene djelatnosti i brigu za mladež i 
- Odbor za financije i proračun  

  
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
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MAJA GRAČANIN - Moram reći da sam ugodno iznenađena Prijedlogom programa 

rada Savjeta mladih za iduću godinu, evidentno je da je zakonodavac Zakonom o savjetima 
mladih donesenim ove godine propisao rad savjeta mladih na neki drugačiji način, pa iz toga 
proizlazi sav trud koji je uložen u ovaj materijal. Želim im sreću da im se to i ostvari. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 

glasova "za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Odobrava se Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD25.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Ostale 
informacije. 
 Posebno zahvaljujem ravnateljicama što su nas posjetile. 
 

Da li se netko javlja za riječ? 
 
 ANA VLAH - Samo par riječi za kraj. Evo ovo je intenzivno razdoblje za Gradsko 
vijeće u ovo doba godine, tako da se, zapravo, vrlo brzo vidimo već 18.12..o.g. kod donošenja 
proračuna, a materijale očekujte 11.12.2014. godine, tako da budete spremni. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red 
današnje sjednice je iscrpljen, zaključujem 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 
 Dovršeno u 18.08 sati 
 
 
ZAPISNIČARKA   PROČELNICA   PREDSJEDNIK  
Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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