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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-01/2 
URBROJ: 238-11-04/03-15-2 
 
Samobor, 01.04.2015. 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 31. 
ožujka 2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, 
Trg kralja Tomislava 5, Samobor. 
 
 Započeto u 13.00 sati. 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:  Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Vinko Jaklenec, Irena Kapor, 
Stjepan Kozlina, Boris Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav Pađan, 
Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo Štefanić, Marko Tandarić, 
Anica Vraneković te naknadno pristigli: Željko Bošković, Marinko Džepina, Ivan Horvat, 
Maja Gračanin  
 
 
IZOČNI VIJEĆNICI: Petar Krešimir Bušljeta, Damir Gorišek - opravdao, Vinko Kovačić - 
opravdao, Linda Rossini Gajšak - opravdala, Vjeran Štublin, Ivan Vlainić   
 
 
PROČELNICA: Ana Vlah  
 
 
OSTALI NAZOČNI: 
- Krešo Beljak, gradonačelnik Grada Samobora 
- 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 
- Romina Galović, predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora 
- Josip Petrić, viši referent za informatičke poslove u Uredu gradonačelnika 
- Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica 
- Petra Aralica, viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Uredu gradonačelnika 
- Emil Katanica, predsjednik ORAH-a Samobor 
 
Predstavnici medija. 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 17. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao 
na današnji dan u 13.00 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 17. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 15 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora i 
pozdravljam sve nazočne na sjednici. 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 16. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 12. veljače 2015. godine: 

Molim pročelnicu gđu Anu Vlah da uzme riječ. 
 
ANA VLAH - Poštovani vijećnici ovim putem bih vam se ispričala, pretpostavljam da 

ste utvrdili kad ste čitali materijal da je nažalost zapisnik nepotpun i to u dijelu u kojem je na 
pitanje odgovarao poštovani gradonačelnik Grada Samobora. Došlo je do nekih tehničkih 
problema, odnosno gradonačelnikov mikrofon nije bio ukopčan. Kroz moje zabilježavanje 
utvrdila sam da je gradonačelnik odgovorio na sva pitanja koja su bila postavljena, osim onog 
jednog na koje je tražen pisani odgovor, a ukoliko netko smatra da je to nužno može ponoviti 
pitanja. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Pitam, da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 16. 

sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 12. 

veljače 2015. godine u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
BRANIMIR ŠILJAK - Uz poziv za današnju sjednicu primili ste prijedlog Dnevnog 

reda, s time da se točka 5. - Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2007. - 2014. godine. 
skida se dnevnog reda današnje sjednice, a sve ostale točke pomiču se za jedan redni broj.  

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

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta  
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2. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini 

3. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini 

4. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini 

5. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 
osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih 
izmjena i dopuna 

6. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje  
7. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu 
8. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
9. Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i 

usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora u 2014. godini 
10. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 

Samobora za 2014. godinu 
11. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2014. 

godinu 
12. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2014. 

godinu 
13. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Samobora za 2014. godinu 
14. Izvješće o realizaciji Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede 

na području Grada Samobora u 2014. godini 
15. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31. 

prosinca 2014. godine  
16. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo za 2014. godinu 
17. Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu 
18. Izvješće o radu Upravnog odjela za financije za 2014. godinu 
19. Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2014. godinu 
20. Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2014. godinu 
21. Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i 

gradnju za 2014. godinu 
22. Izvješće o radu Gradske službe za 2014. godinu 
23. Izvješće o radu Ureda gradonačelnika za 2014. godinu 
24. Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2014. godinu 
25. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. godinu 
26. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti na 

javnim površinama s trgovačkim društvom Hrvatski Telekom d.d. 
27. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma broj 29-04-1-15 sa 

Zagrebačkom županijom (radi sufinanciranja radova na rekonstrukciji (dogradnji) 
Osnovne škole Samobor) 

28. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja II. Aneksa Ugovora o provedbi izgradnje 
plinske distribucijske mreže na području grada Samobora na mjestima gdje su 
potrošači rijetko zastupljeni, s trgovačkim društvom Energo metan d.o.o.  

29. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku 
javne nabave radova na rekonstrukciji ceste Vrbovec – Medsave 

30. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku 
javne nabave radova na rekonstrukciji ulice Mokrice u naselju Pavučnjak 
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31. Prijedlog zaključka o odobravanju isplate sredstava za nabavu vatrogasnog vozila za 
DVD Rude 

32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne 
škole Bogumila Tonija 

33. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne 
škole Samobor 

34. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne 
škole Milana Langa 

35. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne 
škole Mihaela Šiloboda 

36. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne 
škole Rude 

37. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Izvor 

38. Ostale informacije. 
 

Napominjem da ste materijal uz točku 26. dnevnog reda - Prijedlog zaključka o 
odobravanju sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s 
trgovačkim društvom Hrvatski Telekom d.d. dobili danas na vaše klupe. 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora otvara "Aktualni sat" u kojem 
vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge predsjedniku 
Gradskog vijeća, gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima upravnih 
tijela Grada Samobora, a vezano uz izvršavanje poslova i zadataka iz samoupravnog 
djelokruga Grada. 
 
 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Poštovana vijećnica gđa Linda Rossini Gajšak obratila mi se 
putem e-maila, opravdala svoj izostanak, te zamolila da se u njezino ime pročitaju dva pitanja 
i jedan prijedlog. 
 Molim pročelnicu Anu Vlah da pročita pitanja i prijedlog. 
 
 ANA VLAH - Gđa Linda Gajšak postavila je dva pitanja koja ću ja sada pročitati, a 
zatražila je da joj se odgovori sada usmeno ili pisanim putem. 

1. Molim zadnje informacije o Športsko rekreacijskom centru Šmidhen, u kojoj je fazi 
projekt? 

2. Stanovnici Jezerske ulice pitaju hoće  li skoro krenuti željno, nužno i u više navrata 
obećano asfaltiranje, muku muče s makadamom, a formalno su 1. zona. 

Prijedlog: na molbe Samoboraca zainteresiranih za proširenjem turističke ponude grada 
upućujem prijedlog na razmatranje o ideji tzv 'adrenalinskog parka' na Vugrinščaku kao i 
izradi promotivnog turističkog spota. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim, tko se dalje javlja za riječ. 
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - Postavila bih dva pitanja zamjeniku gradonačelnika gosp. 
Stanecu, a radi se o naplati parkiranja u Gradu Samoboru. Moje pitanje glasi, bez obzira što 
otprilike znam odgovor, zašto je ponovno uvedeno plaćanje parkiranja na parkiralištu u 
Gajevoj ulici ispred bivše SAME? 
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Drugo pitanje, ima li kakve vizije, naznaka za koje vrijeme mogu stanovnici Male 
Rakovice očekivati da se na području Gmajne počne graditi društveni dom i igralište za djecu, 
koje je bilo planirano i obećano još onda kada je Grad preuzeo Gmajnu. 

 
BORIS MAKARUN - Imam jedno pitanje. Znamo da je raspisan natječaj za 

izvođenje radova sanacije Trebež i koliko znam javilo se desetak firmi. Međutim, imam 
informaciju da Ministarstvo zaštite okoliša forsira određenu tvrtku koja bi morala biti. Da li će 
se Grad postaviti na način da na ovom području naše tvrtke koje su se javile na natječaj dobiju 
priliku da rade na toj sanaciji? 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na postavljena 

pitanja. 
 
KREŠO BELJAK - Evo, mogu početi od zadnjeg pitanja. Gosp. Makarun ima 

određene informacije koje ja nemam, ne znam od kud mu, očito mu izvor u Gradu koji ima 
nije baš vjerodostojan. Ako ima saznanje da netko nekoga forsira, moram podsjetiti da je 
adresa Državnog odvjetništva u Samoboru, Trg kralja Tomislava 4. Sam ću predložiti pauzu i 
odmah da gosp. Makarun podnese kaznenu prijavu protiv ministra Zmajlovića i Ministarstva i 
svih koji forsiraju ako ima takvih informacija. Ja ću to svakako podržati, to je meni prvi glas i 
ako je to istina to je za svaku osudu. Bilo je pitanje nama što mi poduzimamo po tom pitanju, 
sad ću se stvarno zamisliti, morat ćemo dobro razmisliti. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Ako ima kakvih takvih naznaka molim da to prijavite. Molim 

gosp. gradonačelnika da odgovori na ostala postavljena pitanja. 
 
ŽELJKO STANEC - Na postavljeno pitanje gđe Anice Vraneković dat  ću odgovor. 

Što se tiče parkiranja na području grada Samobora, točno je da smo krenuli s 01.01. u neku 
novu naplatu parkiranja, cilj je bio pojeftinjenje parkiranja na području grada Samobora 
kompletno, a to ste mogli i sami vidjeti. Znači, SAMA se zadržala u prvoj zoni na onom istom 
nivou, a druga zona je smanjena na 4,00 kn, treća zona na 2,00 kn. Na sve to proširila su se 
neka mjesta što se tiče parkiranja pa tako i područje bivše SAME, s time da moram 
napomenuti da je novi Autobusni kolodvor ostao do dana današnjeg bez naplate.  

Ne bih se baš složio s ovom primjedbom da je Gmajna ostala na onom nivou koji je 
bio prije dvije godine. Napravili smo Detaljni plan uređenja Gmajne, raspisali smo u više 
navrata natječaj za prodaju zemljišta, možda je obveza bila Upravnog odjela za razvoj da se 
malo više potrudi oko te prodaje i iz tog razloga je došlo malo do kašnjenja investicije 
izgradnje društvenog doma i igrališta, jer su ta sredstva bila u principu prenamijenjena, 
odnosno bila su predviđena da bi u tom slučaju išli s izgradnjom društvenog doma i igrališta 
koje je nužno potrebno Mjesnom odboru Rakovica. Možete vidjeti da se aktivnosti na 
području te Gmajne odvijaju, da vršimo uređenje te Gmajne na onaj pristojan jedan način, da 
ne raste više ambrozija, ne raste više grmlje na tom području, a u skorije vrijeme kada se malo 
poprave ti ekonomski uvjeti i dođe do određene prodaje tih parcela na Gmajni koje su 
predviđene za prodaju, da će doći do izgradnje društvenog doma i igrališta za Mjesni odbor 
Rakovica. 

 
ANICA VRANEKOVIĆ - Hvala lijepo na odgovoru. Prvo pitanje sam postavila iz 

razloga što je parkiralište u Gajevoj kod bivše SAME jedno specifično parkiralište. Znate da 
sam u prošlom mandatu ne znam ni sama koliko puta pričala o tome, i sada sam prošla kroz to 
parkiralište kada sam dolazila s posla. Znamo da je to gradsko parkiralište i to je sve OK i nije 
naplata skupa, sve to stoji, međutim ono je ponovno prazno. Ljudi koji dolaze s automobilima 
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u Dom zdravlja, a Dom zdravlja ima relativno veliko parkiralište, ali nedovoljno veliko za 
Grad Samobor i za njegove stanovnike, a tim više što to parkiralište prvenstveno koriste 
djelatnici Doma zdravlja koji tu rade. Neću pretjerati ali jedanput ili dva puta se na onom 
dijelu ispred ljekarne, gdje ja radim, događa da se ljudi parkiraju po sredini i onda dolazi do 
psovki pa čak i oštećivanja automobila, jer je nemoguće u nekim slučajevima izaći van s 
parkirališta. Bilo je čak i slučajeva da je morala intervenirati policija, a istovremeno je ovo 
parkiralište praktički prazno,od dva do pet automobila tu je maksimum na parkiralištu. To 
pitam iz razloga nekakve osjetljivosti prema sugrađanima našeg grada, jer ovo prazno 
parkiralište ispred Doma zdravlja gdje je naplata 2,00 kn, to znam jer sam neki dan platila, ne 
donosi Gradu Samoboru niti Komunalcu nikakve ekonomske dobiti, jer je to stvarno tako. 
Čisto sam htjela apelirati da se možda razmisli i da se ponovno pogleda i da se ta odluka 
preispita. S obzirom da radim u Domu zdravlja i uz to parkiralište prolazim svaki dan i vidim 
što se događa, pa je to moj jedan apel prema vama radi naših sugrađana. 

Drugo, za društveni dom mi se možda nismo dobro shvatili, jer na samom početku 
nisam rekla da se ništa ne događa, jer vidim da su tamo i nekakvi strojevi i sve to stoji, ali 
čisto sam htjela znati jer je problem Male Rakovice jedan od rijetkih i najbliže Samoboru koji 
nema svoj društveni dom. 

 
ŽELJKO STANEC - Ponovno ću se nadovezati na ovo što se tiče parkiranja. Možda 

ste čak i u pravu, nikada nismo neku odluku donijeli da ne bi možda i tu odluku na neki način 
korigirali, ako bi se možda na neki način pokazalo bolje rješenje. Znači mijenjali smo dosta 
puta odluku o zoni parkiranja, pa mislim da niti ovo nije problem, vidjet ćemo kolika je tu 
stvarno naplata i da li se to stvarno isplati, te koliko bi to možda bilo za td Komunalac. 
Mislim da ste u pravu da se ne radi o nekim sredstvima pa se da o tome razmisliti.  

 
BORIS MAKARUN - Ne znam, meni je smiješno, ne znam da li vama vijećnicima, 

možda vas ovakav posprdan način zadovoljava na odgovaranje na vijećnička pitanja kao što 
radi gosp. gradonačelnik. Vidjet ćemo kada sve završi, pa se vrlo lako podnese prijava tada 
ako se pokaže istina. Ja ne tvrdim da je to istina, ali svaki vijećnik u ovom vijeću ima pravo 
pitati. 

Gosp. predsjedniče, molio bih Vas da svojim autoritetom utječete na gradske službe da 
odgovore pisanim putem na postavljena pitanja koja sam na prijašnjim sjednicama postavio. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - To će biti napravljeno. Zaista ako ima nekakvih saznanja o 

krivim radnjama u ministarstvu onda to mi ovdje ne možemo znati a i rješavati. 
Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na pitanja gđe Linde Rossini Gajšak o 

športskom rekreacionom centru Šmidhen i ostalo. 
 
KREŠO BELJAK - Mislim da bi bilo bolje da je pitanje gđa Gajšak uputila gosp. 

Makarunu, on sigurno zna puno više o tome, jer je to bilo u vrijeme kada je on bio 
predsjednik Gradskog vijeća i on je donosio svojim autoritetom odluke da se takve odluke 
donašaju. Zna se jako dobro što se dogodilo na Šmidhenu, cijeli slučaj je nažalost pod 
sudskim tužbama, više se ne zna tko je koga tužio. Ugovori su složeni tako da su praktički 
neraskidivi, a o tome bi više pravnici mogli reći. Dakle, nije ih moguće raskinuti bez određene 
štete po Grad Samobor ili Republiku Hrvatsku. Zna se jako dobro tko je tamo imao zemljište, 
tko je unovčio zemljište, tko nije unovčio zemljište, tko je bio predsjednik Gradskog vijeća 
kada je donesena odluka o dopuštanju uklanjanja objekata nekadašnjeg hotela na Šmidhenu, 
nekadašnjih bazena, sve te postoji na pismeno. Mislim da bi gosp. Makarun puno bolje znao 
to odgovoriti od mene ili možda moj prethodnik, a njezin stranački kolega gosp. Filipec. 
Mislim da je već čak odgovarao određenim institucijama na pitanja određena uz Šmidhen, 
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mislim da odgovara. U međuvremenu kažem, još jedanput za javnost, podignute su tužbe, 
privatna firma Fantazija tužila je državu za iznos s mnogo, mnogo nula, da sada napamet ne 
govorim, mislim da je više od milijardu u pitanju. Situacija je takva da sam Bog zna kako će 
se to dalje riješiti i razvijati. Vidim tu su određeni krediti u državnim bankama, čak je i 
državno zemljište založeno, ali mogu govoriti o gradskome, založeno je pravo građena koje je 
isto ovo vijeće dok je bio gosp. Makarun predsjednik dalo gospodi koji se zovu Fantazija 
land. Situacija je očajna što se tiče perspektive Samobora, Samoboraca, radnih mjesta, 
kupališta, hotela i svega onoga što smo tamo imali. Nažalost u zadnjih šest godina nekako 
nismo mogli utjecati na to i ne vidim kako bi ubuduće mogli uz sav trud pročelnika Anušića i 
svih njegovih službi, i ne samo njega nego i Sanje Horvat i svih nas koji smo pokušavali, 
Dragutina Kušića kojeg nema tu, koji smo više desetina puta obilazili državne institucije kako 
bismo pokušali sve to skupa rasplesti, ali kad netko napravi neispravljivu pogrešku, onda kao 
što i sama riječ govori nemoguće je ispraviti. Žao mi je što se u to vrijeme nisu pitali 
stručnjaci u ovom gradu (gosp. Ogrinc, gosp. Kušić) koji su onda bili i radili, koji bi sigurno 
mogli spriječiti puno toga da ih se pitalo, ali njih tada nitko nije pitao, nego je politika 
donosila određene odluke. Dakle, politika je bila pametnija od struke, a danas mi pokušavamo 
i trudimo se raditi drugačije pa struci prepuštamo puno toga, između ostalog i ovaj natječaj o 
kojemu je bilo riječi. Ja recimo niti ne znam koliko se javilo, znam otprilike jer sam dobio 
izvještaj, ne znam ni koje su to firme. Zna se tko raspisuje natječaj, tko provodi i tko sudjeluje 
u cjelokupnom procesu, postoje zakoni i tu politika i ja kao gradonačelnik nemamo što tražiti. 
Siguran sam da se onda pogriješiti ne može, imam puno povjerenje u gosp. Radovanića i 
njegove stručne službe koje provode natječaj i koji će, siguran sam, na najbolji, odnosno na 
jedini ispravan zakonski način, a tu nikakvo ministarstvo, niti bilo tko drugi sa strane ne može 
utjecati niti može imati bilo kakav utjecaj. Da li se slažete gosp. Radovanić? 

 
ŽELJKO RADOVANIĆ - Ovdje bih htio staviti točku na ovu temu, jer natječaj je 

tajni i taj dio obveze koje imamo i mi u Gradu, ali i vi ovdje na ovom vijeću traje, pa vas 
molim da se suzdržite od bilo kakvog komentara. Ponude su sada u fazi ocjene, u momentu 
kada ćemo imati prijedlog obznanit ćemo i onda će se moći raspravljati o odabiru i o svemu 
ovome što se sada insinuiralo.  

 
BRANIMIR ŠILJAK - Molio bih još odgovor za Jezersku ulicu. 
 
KREŠO BELJAK - Znam da postoji dugogodišnji problem, znam da taj problem nije 

financijske prirode nego neke druge, odnosno pravne, znam da netko tamo nekomu priječi ali 
detalje doista ne znam, pa ćemo se potruditi za sljedeće Vijeće, ali možemo čak i pismeno 
odgovoriti na to. Još jedanput kažem da nije problem u financijama, nego je problem u nečem 
drugom. 

 
BORIS MAKARUN - Neću o natječaju, ali ću o nekim drugim stvarima, jer sam se 

ovdje prozivao ja kao predsjednik Gradskog vijeća. Gosp. gradonačelniče, ja vas gledam u oči 
i kažem vam da ste smiješni s ovakvim načinom odgovora, kad ne znate nešto onda 
pribjegavate bahatluku, aroganciji, vrijeđanju ljudi. Tu govorite sada površne informacije 
ljudima, a vi ste svojevremeno rekli, prije tri ili četiri godine, prije nego ste dobili one prve 
izbore da će biti puni zatvori, da će USKOK imati posla. Gdje je sada sve to na što ste  
ukazivali, tko je završio u zatvoru? Ja mislim da ćete prvo vi završiti u zatvoru, a ne netko od 
nas. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Molim da se svi zajedno malo smirimo. Pravda je spora ali je 

dostižna, to vidimo i danas. 
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ZVJEZDANA SEČEN - Imam pitanje, da li se razmatra premještanje trase 
Samoborčeka i Autoturista i u kojoj je to fazi? To pitam zbog djece iz Farkaševca i Hrastine 
da im bude bliže školi za Bogumil Toni, jer stanica im je kod Samoborke i to ime je dosta 
daleko, pogotovo kada su nepovoljni vremenski uvjeti. Stoga me čisto zanima, da li se 
razmišlja o tome i u kojoj je fazi? 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na pitanje. 
 
KREŠO BELJAK - Govorimo o Ulici Petra Krešimira IV., ako se ne varam. 

Dogovoreno je s prijevoznicima da se trasa izmjesti, ali potrebno je zadovoljiti još neke 
uvjete, prije svega tehničke prirode, treba ukloniti uspornik prometa u toj ulici i treba 
poravnati onaj hupser na kojem je išla pruga da bi autobusi mogli nesmetano prolaziti. Dakle, 
tamo preko nekadašnje pruge je još uvijek onaj hupser preko kojeg autobusi jednostavno 
fizički ne mogu proći. Dakle, to je potrebno tehnički izvesti i to zahtjeva određena sredstva, 
pa kada ćemo to u rebalansu proračuna, ove ili sljedeće godine, osigurati sredstva izvesti 
ćemo te radove i nakon toga će se steći tehnički preduvjeti da autobusi mogu ići. Čim se to 
napravi autobusi će promijeniti trasu, dakle, Hrastinskom više neće ići nego će ići Ulicom 
Petra Krešimira IV. do Gostionice Dalmacije, pa desno na Betonku i po Betonki dalje prema 
novom kolodvoru. Stanica kod Gostionice Klek bi bila umjesto one malo niže stanice cca 100 
metara, preko puta onog kafića Grin. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ i ima li pitanja? Nema, 

zaključujem Aktualni sat. 
 
  

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje Aktualni sat, te se 
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.  
 
 
 
AD1.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. 

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 z društvene djelatnosti 
- 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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IRENA KAPOR - Iskorištavam priliku da pozdravljam i pohvaljujem ovaj prijedlog o 
novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. Držim da je to jedna od eminentnijih 
stimulacijskih mjera obiteljske politike koja će uvelike utjecati na trend nataliteta, koji danas 
nažalost ima negativan predznak. No, uz mnogo poticajnih konstruktivnih mjera ovakve vrste, 
odnosno provođenjem adekvatne pronatalitetne politike koja će imati pozitivan utjecaj na 
vrijednosti obitelji, obiteljskog života i obiteljskog zajedništva, pa čak i na status obitelji u 
samom društvu, gajim nadu da ćemo uskoro uživati u demografskom procvatu, kako na 
lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Ukratko, pohvaljujem sve aktivnosti koje idu u smjeru 
da Samobor zadovolji uvjete statusa Grada prijatelja djece, kao i brojni gradovi u Hrvatskoj, 
te je ova odluka samo jedna u nizu koja će pridonijeti tome i ona je zapravo znak da Samobor 
brine o svojim obiteljima. 

 
ANICA VRANEKOVIĆ - Pozdravljam ovu odluku i naravno glasat ću za nju. Sada 

bi postavila jedno pitanje, s obzirom da piše da se sredstva za isplatu novčane pomoći 
osiguravaju u proračunu Grada Samobora. Moja pitanje je: da li su sredstva osigurana ili će se 
tek osigurati? To pitanje postavljam iz razloga što je bilo situacija kada su roditelji trebali 
dobiti 1.000,00 kn novčane pomoći za opremu djeteta događalo se da po pola godine pa i više 
nisu dobili ta sredstva. 

 
BRAIMIR ŠILJAK - Molim gradonačelnika da odgovori na postavljeno pitanje. 
 
KREŠO BELJAK - Teško nam je to predvidjeti, ali zato postoje rebalansi proračuna, 

pa se stavke koje su premašene balansiraju, a i zato postoji rebalans proračuna. Sredstva su 
osigurana, ali u šestom mjesecu tako i tako planiramo rebalans proračuna pa ćemo vidjeti što 
to konkretno znači i što će značiti. Dakle, nemoguće je predvidjeti da li će doći doista do 
onoga što je rekla kolegica Kapor do demografskog buma, ja se nadam da hoće, a onda će to 
iziskivati i više sredstava na toj stavci. Inače ovo da se čekalo šest mjeseci to prvi puta čujem, 
ali moguće je da je došlo do neke greške ili nečeg drugog, ali da bi u glavnoj proceduri to 
čekalo šest mjeseci to je gotovo nemoguće. Bilo je kašnjenja 2013. godine kad je bilo 
problema s likvidnošću nakon one zime kada je Zimska služba koštala jako puno, pa je onda 
bilo nekih kašnjenja u isplati, ali šest mjeseci to sigurno nije bilo u konačnici. 

 
ANICA VRANEKOVIĆ - Možda je to bila i ta godina, bilo je jer sam ja osobno 

jednog od članova gradske uprave upozorila i pitala za tu situaciju. 
Iz ovog što ste mi gradonačelniče odgovorili, ako sam dobro shvatila da ćemo mi 

donijeti sada odluku i ta odluka će se provoditi ako će biti novaca. Tako sam ja to shvatila. 
 
KREŠO BELJAK - Gledajući, odnosno uspoređujući okolne općine i gradove došli 

smo do zaključka da Samobor do sada imao najmanju stimulaciju, odnosno pomoć za 
novorođenu djecu, uvjerljivo najmanju. To smo jednostavno išli uskladiti s ostalima, a kada 
gledamo ukupni proračun to doista za Samobor nisu sredstva koja bi mogla biti na bilo koji 
način ugrožena, jedno ili drugo. Dakle, govorim o tome da će isplate ići normalno, a ukoliko 
se premaše sredstva koja su sada planirana u proračunu, mislim da je sada predviđeno 
340.000,00 kn, ići ćemo rebalansom proračuna to povećati u svakom slučaju. Za sada novaca 
ima, jer je to na godišnjoj razini. 

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

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog 
djeteta. 
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 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u tekstu kao što je dan u materijalima za 
sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada 
Samobora u 2015. godini. 

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

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

 
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 

provela sljedeća radna tijela:  
- Odbor z društvene djelatnosti 
- 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 kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini.  
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 
Grada Samobora u 2015. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD3.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog plana 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini. 
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Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Ivan Horvat, pa je sada nazočno 16 vijećnika. 
 

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 z društvene djelatnosti 
- 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 plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 
"za") donijelo sljedeći 
 

PLAN 
 

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu. 
  Tekst Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD4.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog plana 
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola 
Grada Samobora u 2015. godini. 

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

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

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su 

provela sljedeća radna tijela:  
- Odbor z društvene djelatnosti 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 
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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 

Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 
"za") donijelo sljedeći 
 

PLAN 
 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola 
Grada Samobora u 2015. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD5.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Izvješće o 
zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti 
pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna. 

Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada Samobora 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. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Željko Bošković, pa je sada nazočno 17 vijećnika. 
 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je 
proveo: 

- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje  
 

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 
Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 
osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih izmjena 
i dopuna. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo je sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

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

utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i 
njihovih izmjena i dopuna, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 
II. 

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD6.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Izvješće o danim 
suglasnostima za zaduživanje.  

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. 
 

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
  

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se izvješće o danoj suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Ulica 
151. samoborske brigade HV 2, Samobor, za zaduživanje putem financijskog leasinga, uz 
učešće 40%, na 12 jednakih mjesečnih anuiteta, u iznosu od 423.307,50 kuna s PDV-om, a 
radi nabave lakih teretnih vozila kombi sa sandukom - 3 komada. 
 
 
 
AD7.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Izvješće o 
realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu. 



14 
 

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 i 
- Odbor za financije i proračun  
-  

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
  

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (14 
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. 
godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
  

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

 
 
 
AD8.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

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

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

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

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu i 
- Odbor za financije i proračun  
-  

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

  
 IVAN HORVAT - Možda bi bilo prikladnije kasnije govoriti o čemu ću sada govoriti. 
Naime, veliki problem našem proračunu i našem budućem radu bit će održavanje 
nerazvrstanih cesta. U nekoliko materijala na današnjoj sjednici spominje se cesta Žumberak, 
odnosno Grdanjci - Gornja Vas, to je negdje oko 18 km ceste koja je u derutnom stanju i kad 
bi sva sredstva usmjerili iz ovog djela proračuna na održavanje te ceste ne znam da li bi bilo 
dovoljno. Ne znam kakva nam je perspektiva da se tu situacija poboljša, jer bez pomoći 
Države i Županije Grad Samobor neće moći održavati tu cestu. Slažem se s ovim izvještajem, 
to je što je tu je, ovo je samo jedna dilema koju moramo uzeti u razmatranje kod naših 
budućih aktivnosti i suradnje s Županijom i državnim vlastima. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Marinko Džepina, pa je sada nazočno 18 vijećnika. 
 
 KREŠO BELJAK - Mislim da je gosp. Horvat puno toga rekao, ne puno nego je sve 
rekao ispravno, ali ja sada moram i javnosti i svima vama reći pravu istinu u toj cijeloj priči. 
Prava istina je da je ta cesta do 2007. godine bila na upravljanju Hrvatskih cesta, to znači da je 
do sada, vrlo vjerojatno, ostalo tako da bi do sada država tu cestu u potpunosti uredila. Zbog 
određenih stvari koje su se događale baš u Grdanjcima, zbog pritisaka gradskih vlasti u to 
vrijeme, a to je bilo prije nas, ne znam tko je onda bio predsjednik Gradskog vijeća, ne sjećam 
se točno, Hrvatske ceste su izbacile tu prometnicu, odnosno predale je Županiji na održavanje, 
da bi zakonom velikim gradovima prije godinu i pol jednostavno ta cesta potpala pod Grad 
Samobor i sa svih svojih 18 km duljine praktički u najvećem dijelu je cesta u katastrofalnom 
stanju. Istina je da će to biti vrlo veliki problem dalje održavati. No, pobrinuli smo se ipak da 
to ne bude tako pa sam jučer s ministrom Zmajlovićem, koji je bio tu na tribini, dogovori da 
se pet klizišta na toj dionici već ove godine osiguraju sredstva u državnom proračunu i da se 
to pokuša urediti, a kako će biti ubuduće doista mi je teško predvidjeti.  
Dogodilo se to da jedno vrijeme na području Samobora uopće nije bilo državnih cesta, upravo 
zahvaljujući propustima određenih ljudi u prošlosti, no zahvaljujući prije svega gđi Sanji 
Horvat i Hrvatskim cestama preuzeli su dionicu od autoputa u Sv. Nedelji pa do 
malograničnog prijelaza. Ta prometnica bi već ove godine mogla, ja se nadam, ići u temeljitu 
rekonstrukciju. Semafor koji će se micati s križanja Ulice Petra Krešimira IV. i 
Svetonedeljske će se premjestiti u Klokočevec na Betonku, na onaj izlaz tamo kod Someka, 
svi znamo o čemu pričam. Nivo, odnosno razina održavanja te prometnice daleko je veća 
nego je bila do sada, a što ste vjerojatno i primijetili sami. Mogli bi mi reći da smo mi 
zaslužni za to, ali ne, Hrvatske ceste imaju ipak viši standard pa je sve ono granje tamo uz 
bankine pokošeno nakon dugog, dugog niza godina što se nije ništa radilo. Siguran sam da će 
jedna veća masa novaca biti uložena u tu našu prometnicu. 
Mi smo pokušali i tu cestu vratiti, odnosno na neki način smo molili Hrvatske ceste i samog 
ministra da ponovno preuzmu prometnicu prema Gornjoj Vasi, ali tome se usprotivio načelnik 
Općine Žumberak, a ta cesta ne može završavati u Gornjoj Vasi kao državna cesta. Nekada je 
to bila državna cesta ali zahvaljujući nama, odnosno našim gradskim vlastima u to vrijeme 
predali su Županijskim cestama, a Županijske ceste su to onda po zakonu predale Gradu 
Samoboru. Sada kada smo mi to htjeli vratiti načelnik Općine Žumberak nije to htio, a onda 
cesta ne može biti slijepa pa Hrvatske ceste nisu to ponovno preuzele. 
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BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za" i 1 "suzdržan") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Gradu Samoboru za 2014. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Izvješće o 
realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja 
prostornog razvoja Grada Samobora za 2014. godinu. 

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

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

- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za financije i proračun  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - U tom izvješću točka 3.1.3. Izdaci za investicijsko 
održavanje grada Samobora i mjesnih odbora tu fali društveni dom za Mjesni odbor Mala 
Rakovica i iz tog razloga sam postavila pitanje kad će biti početak izgradnje, jer se nema u što 
ulagati jer nema ništa. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja 
gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova 
(15"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom 

imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2014. godinu, u tekstu kao 
što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD10.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Izvješće o 
realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za 2014. godinu. 

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

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Anica Vraneković, Juro Horvat, Krešo Beljak. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju Grada Samobora za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

Grada Samobora za 2014. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
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AD11.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2014. godinu. 
Molim gosp. Juru Horvata, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti da u 

ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

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

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora 

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

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2014. godinu. 

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

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

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

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

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

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora 

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

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

 
 
 
AD13.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2014. 
godinu. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima 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 i 
- Odbor za financije i proračun   

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Anica Vraneković, Juro Horvat. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj 
skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu Grada Samobora za 2014. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za 
sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD14.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
realizaciji Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede 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 poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo i  
- Odbor za financije i proračun 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Izvješće o realizaciji Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na 
području Grada Samobora za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i 

poljoprivrede na području Grada Samobora za 2014. godinu, u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
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AD15.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.  
Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika Grada Samobora da u 

ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 
 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Anica Vraneković, Boris Makarun, Krešo 
Beljak.  
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu 
i dajem na glasovanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. 
srpnja do 31. prosinca 2014. godine.  
 Nakon provedenog glasanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za", 1 protiv" i 1 "suzdržan") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01.07. - 

31.12.2014. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
Upravnog odjela za gospodarstvo 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 poljoprivredu i šumarstvo i 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo za 2014. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno  je (16 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo za 2014. godinu, u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
  
 
 
AD17.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu. 

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

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

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo i 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata  

 
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 Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu, 

u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
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AD18.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Upravnog odjela za financije za 2014. godinu. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je 
proveo Odbor za financije i proračun 

 
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o radu Upravnog odjela za financije za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za" i 1 "suzdržan) donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za financije za 2014. godinu, u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD19.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2014. godinu. 

Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti 
da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

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

- Odbor za komunalne djelatnosti i 
- Odbor za mjesnu samoupravu  

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

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova 
(15"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2014. 

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

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD20.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
Upravnog odjela za razvoj grada za 2014. godinu. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je 
proveo Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 

 
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 
Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (14 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2014. godinu, u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
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AD21.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju za 2014. 
godinu. 

Molim gosp. Mladena Ogrinca, pročelnika Upravnog odjela za provođenje 
dokumenata prostornog uređenja i gradnju da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 MLADEN OGRINC - 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 je 
proveo Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 
 
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 
Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju za 
2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog 

uređenja i gradnju za 2014. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD22.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Gradske službe za 2014. godinu. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je 
proveo Odbor za statutarno-pravna pitanja 
 
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
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Otvaram raspravu. 
 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o radu Gradske službe za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Gradske službe Grada Samobora za 2014. godinu, u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD23.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Ureda gradonačelnika za 2014. godinu. 

Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika da u ime predlagatelja 
da uvodno obrazloženje. 
 
 VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o radu Ureda gradonačelnika za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Ureda gradonačelnika Grada Samobora za 2014. godinu, u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD24.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Službe za unutarnju reviziju za 2014. godinu. 

Molim gđu Tamaru Mekinjić, unutarnju revizoricu da u ime predlagatelja da uvodno 
obrazloženje. 
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 TAMARA MEKINJIĆ - 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 je 
proveo Odbor za financije i proračun 
 
te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2014. godinu, u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD25.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Savjeta mladih za 2014. godinu. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je 
proveo Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 

 
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 
Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Samobora za 2014. godinu, u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Tekst Izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora predlaže pauzu od petnaestak 
minuta. 
 Nastavlja se s radom sjednice. 
 
 
 
AD26.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetšestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama s trgovačkim društvom Hrvatski Telekom d.d. 

 Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj 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 - Otvaram raspravu.  
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama s trgovačkim društvom Hrvatski Telekom d.d. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Odobrava se sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama za 

podzemnu mrežu EKI (Elektronička komunikacijska infrastruktura) na području Grada 
Samobora, s trgovačkim društvom Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
Zagreb, kojim se utvrđuju način i uvjeti zauzeća i korištenja javnih površina temeljem prava 
služnosti, mjerila za utvrđivanje visine naknade za korištenje javnih površina te ukupne 
površine i dužine javnih površina koje se daju na korištenje, u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 

II. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora za potpisivanje Ugovora iz točke I. ovog 
zaključka. 
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III. 
Naknada za osnivanje prava služnosti na javnim površinama utvrđuje se kao godišnja 

naknada za služnost u iznosu od 457.380,93 kuna. 
 

IV. 
Po zaključenju Ugovora iz točke I. ovog zaključka, trgovačko društvo Hrvatski 

Telekom d.d. obavezuje se  isplatiti Gradu Samoboru jednokratni iznos naknade od 
1,829.523,72 kune za proteklo razdoblje od 4 godine, uvećano za naknadu za tekuću godinu. 
 
 
 
 Predsjednik konstatira da je stigla vijećnica gđa Maja Gračanin, pa je sada 
nazočno 18 vijećnika. 
 
 
 
AD27.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetsedmu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma broj 29-04-1-15 sa Zagrebačkom županijom 
(radi sufinanciranja radova na rekonstrukciji (dogradnji) Osnovne škole Samobor). 

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 odobravanju sklapanja Sporazuma broj 29-04-1-15 sa Zagrebačkom 
županijom (radi sufinanciranja radova na rekonstrukciji (dogradnji) Osnovne škole Samobor). 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Odobrava se sklapanje Sporazuma broj 29-04-1-15 sa Zagrebačkom županijom, Ulica 

Grada Vukovara 72/V, Zagreb, a koji se odnosi na sufinanciranje radova na rekonstrukciji 
(dogradnje) Osnovne škole Samobor (u naravi izgradnja sportske dvorane), u iznosu od 
8.000.000,00 kuna bez PDV - a, od čega će Zagrebačka županija osigurati financijska sredstva 
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u iznosu od 25% od ukupno ugovorenog iznosa, a koja će se isplatiti kroz 2015. i 2016. 
godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Zagrebačka županija i Grad Samobor detaljno će utvrditi međusobna prava i obveze 

vezane za sufinanciranje radova iz točke I. ovog Zaključka posebnim ugovorom, a koji će se 
zaključiti u primjerenom roku nakon dovršetka postupka javne nabave za nabavu radova. 
 

III. 
Ovlašćuje se gradonačelnika Grada Samobora za potpisivanje Sporazuma iz točke I. 

ovog Zaključka i ugovora iz točke II. ovog Zaključka. 
 
 
 
AD28.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetosmu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odobravanju sklapanja II. Aneksa Ugovora o provedbi izgradnje plinske 
distribucijske mreže na području grada Samobora na mjestima gdje su potrošači rijetko 
zastupljeni, s trgovačkim društvom Energo metan d.o.o.  

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 odobravanju sklapanja II. Aneksa Ugovora o provedbi izgradnje plinske 
distribucijske mreže na području grada Samobora na mjestima gdje su potrošači rijetko 
zastupljeni, s trgovačkim društvom Energo metan d.o.o.  
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Odobrava se sklapanje II. Aneksa ugovora o provedbi izgradnje plinske distribucijske 

mreže na području Grada Samobora na mjestima gdje su potrošači rijetko zastupljeni s 
trgovačkim društvom Energo Metan d.o.o., Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, u tekstu kao što 
je dan u materijalima za sjednicu. 
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II. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora za potpisivanje II. Aneksa ugovora iz 

točke I. ovog zaključka.  
 

II. 
Financijska sredstva utvrđena II. Aneksom ugovora iz točke 1. ovog zaključka terete 

Razdjel 003, Program Izgradnja plinske distribucijske mreže, Kapitalni projekt Izgradnja 
plinske distribucijske mreže, podskupina 421 (Izgradnja plinske distribucijske mreže) 
Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu.  
 
 
 
AD29.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdevetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne nabave radova 
na rekonstrukciji ceste Vrbovec – Medsave. 

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 odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne 
nabave radova na rekonstrukciji ceste Vrbovec – Medsave. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponudu ponuditelja HVAR d.o.o., N. Š. Zrinskog 16/A, Samobor, OIB: 

56710177871, broj 06/2015 od 09.03.2015. godine, u iznosu od 1.780.093,80 kuna bez PDV-
a, što s PDV-om u iznosu od 445.023,45 kuna ukupno iznosi 2.225.117,25 kuna, te se 
odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na REKONSTRUKCIJI 
CESTE VRBOVEC - MEDSAVE, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male 
vrijednosti pod evidencijskim brojem 5-MV-15-2, koji je objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0005095.  

Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
(Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) za predmetne radove porezna 
obveza se prenosi na Naručitelja. 
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II. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora za potpisivanje Ugovora iz točke I. ovog 
zaključka. 
 

III. 
 Financijska sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, 
Program Ceste, Kapitalni projekt Prometna infrastruktura, podskupina 421 (Rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 
 
 
 
AD30.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne nabave radova 
na rekonstrukciji ulice Mokrice u naselju Pavučnjak. 

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 odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne 
nabave radova na rekonstrukciji ulice Mokrice u naselju Pavučnjak. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponudu ponuditelja, trgovačkog društva HVAR d.o.o., N. Š. Zrinskog 

16/A, Samobor, OIB: 56710177871, broj 07/2015 od 10.3.2015. godine u iznosu od 
1.820.370,30 kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 455.092,58 kuna ukupno iznosi 
2.275.462,88 kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na 
REKONSTRUKCIJI ULICE MOKRICE U NASELJU PAVUČNJAK, nakon provedenog 
otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 6-MV-15-3, koji 
je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0006786.  

Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
(Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) za predmetne radove porezna 
obveza se prenosi na Naručitelja. 
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II. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora za potpisivanje Ugovora iz točke I. ovog 
zaključka. 
 

III. 
 Financijska sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, 
Program Ceste, Kapitalni projekt Prometna infrastruktura, podskupina 421 (Rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 
 
 
 
AD31.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odobravanju isplate sredstava za nabavu vatrogasnog vozila za DVD Rude. 

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 odobravanju isplate sredstava za nabavu vatrogasnog vozila za DVD 
Rude. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Odobrava se isplata financijskih sredstava za nabavu vatrogasnog vozila za potrebe 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rude, Rude 111, Rude, a sukladno Ugovoru o javnoj 
nabavi od 04. ožujka 2015. godine, sklopljenog između Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Rude i trgovačkog društva Vatrograd j.d.o.o., a nakon provedenog otvorenog postupka javne 
nabave, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.  

 
II. 

Financijska sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka u iznosu od 118.646,25 
EUR, a koja se sukladno Ugovoru iz točke I. ovog zaključak isplaćuju u dva dijela u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a, terete Razdjel 003, Program Zaštita od požara 
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i civilna zaštita, Kapitalni projekt Nabava opreme i vozila, podskupina 382 (VZ - nabava 
vatrogasne opreme i vozila) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu, a isplatit će se na 
račun Vatrogasne zajednice Grada Samobora, broj: HR 2624030091120000489, otvoren kod 
Samoborske banke d.d.  
 
 
 
AD32.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetdrugu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Bogumila 
Tonija. 

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 i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i  dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole 
Bogumila Tonija. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta 

Osnovne škole Bogumila Tonija 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Osnovne škole Bogumila Tonija, 

Perkovčeva 90, Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
AD33.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo  na tridesettreću točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Samobor. 

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 i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i  dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole 
Samobor. 

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

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta 

Osnovne škole Samobor 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Osnovne škole Samobor, Stražnička 

14, Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
AD34.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetčetvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Milana Langa. 

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 i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i  dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole 
Milana Langa. 

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

 
ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta 
Osnovne škole Milana Langa 

 
I. 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Osnovne škole Milana Langa, 
Milana Langa 2, Bregana, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 
II. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
AD35.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetpetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mihaela 
Šiloboda. 

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 i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i  dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole 
Mihaela Šiloboda. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta 

Osnovne škole Mihaela Šiloboda 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Osnovne škole Mihaela Šiloboda, 

Sveti Martin pod Okićem 37b, Sveti Martin pod Okićem, u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 

 
II. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
AD36.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetšestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Rude. 

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 i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i  dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Rude. 

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

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta 

Osnovne škole Rude 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Osnovne škole Rude, Rude 93, 

Samobor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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AD37.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetsedmu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Dječjeg vrtića Izvor. 

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 i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Izvor. 

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

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DV Izvor 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Dječjeg vrtića Izvor, Gustava Krkleca 2, Samobor, u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 

 
II. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
AD38.) 
 BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetosmu točku dnevnog reda - Ostale 
informacije. 
 Informiram vas da će sljedeće Gradsko vijeće, najvjerojatnije, biti 28.05.2015. godine 
u 14.00 sati, četvrtak, ako se drugačije ne odlučimo. 
 
 Da li se još netko javlja za riječ? 
 
 
 
 
 



39 
 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je 
iscrpljen, zaključujem 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 
 Dovršeno u 15.49 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA      PROČELNICA   PREDSJEDNIK  
   Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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