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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-01/3 
URBROJ: 238-11-04/03-15-2 
 
Samobor, 29.05.2015. 
 

ZAPISNIK 
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 28. 
svibnja 2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, 
Trg kralja Tomislava 5, Samobor. 
  

Započeto u 14.00 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:  Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Željko Bošković, Petar 
Krešimir Bušljeta, Marinko Džepina, Damir Gorišek, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Irena 
Kapor, Stjepan Kozlina, Boris Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav Pađan, 
Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo Štefanić, Marko Tandarić, Ivan 
Vlainić,  te naknadno pristigli: Vinko Kovačić 
 
IZOČNI VIJEĆNICI: Maja Gračanin - opravdala, Linda Rossini Gajšak - opravdala, Vjeran 
Štublin, Anica Vraneković - opravdala  
 
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 
- Zoran Hebar - predstavnik Urbanističkog zavoda grada Zagreba 
- 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 
- Vladimir Čerkez, Martina Trošelj, Nada Kuhar, Mirjana Dimnjaković, Miroslav Milonjić, 

Jelena Vojvoda - ravnatelji ustanova Grada Samobora 
- Ivica Karoglan, Krešimir Jelić, Antun Oklopčić - direktori trgovačkih društava GS 
- Mladen Žitković - zapovjednik JVP Grada Samobora 
- Željko Koščica - predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora 
- Marijan Radek - tajnica Samoborskog športskog saveza 
- Stjepan Črnjak, predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Samobora 
 
Predstavnici medija. 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 18. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao 
kao predsjednik Gradskog vijeća 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 18. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 20 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora i 
pozdravljam sve nazočne na sjednici. 

 
Zahvaljujem svima koji su se u prošlom vikendu angažirali, posebno našem načelniku 

Stožera gosp. Stanecu, koji je pod budnim okom to sve kordinirao i gosp. Ivanu Horvatu koji 
je, također, u Grdanjcima kao predsjednik Mjesnog odbora itekako dao svoj obol da se to 
tamo sve sredi. Naravno zahvalan sam i našem Komunalcu i Odvodnji koju su čitavo vrijeme 
dežurali tamo, dvadeset četiri sata, da bi te štete bile što manje. 

  
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 17. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Samobora održane 31. ožujka 2015. godine: 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Pitam, da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 17. 

sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 31. 

ožujka 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 
s time da ja kao predsjednik Gradskog vijeća mogu izmijeniti redoslijed točaka prijedloga 
dnevnog reda sukladno članku 138. stavku 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobor, 
stoga predlažem da točka 11. postane točka 1., a dosadašnja točka 1. da postane točka 2. i tako 
redom, iz razloga što nam je na sjednici nazočan predstavnik izrađivača Plana, Urbanističkog 
zavoda grada Zagreba, gosp. Zoran Hebar, koji će održati izlaganje uz prezentaciju. 

Sukladno članku 138. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća predlažem izmjenu 
prijedloga dnevnog reda, na sljedeći način: 

- da se s dnevnog reda skine točka 30. - Prijedlog zaključka o predlaganju donošenja 
Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i Bregana, radi tehničke dorade prijedloga 
i 
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- da se kao nova točka 30. uvrsti - Prijedlog zaključka o odabiru ponude ponuditelja 
HEP - Opskrba d.o.o. za sklapanje godišnjeg ugovora temeljem okvirnog 
sporazuma za nabavu električne energije za javnu rasvjetu. 

 
Pozivam pročelnika Upravnog odjela za financije gosp. Željka Radovanića da ukratko 

obrazloži razlog za uvrštavanje u dnevni red današnje sjednice. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Kao predlagatelj koristim ovu mogućnost s dva razloga, 
ali prije svega ću spomenuti da smo u protekloj godini proveli javno nadmetanje koje je imalo 
velike vrijednosti temeljene na Zakonu o nabavi čiji rezultat je bio sklapanje okvirnog 
sporazuma s HEP - Opskrbom d.o.o. Zagreb za sklapanje ugovora za nabavu električne 
energije za javnu rasvjetu u gradu Samoboru. Slijedom tog okvirnog sporazuma sklopljen je i 
ugovor za tekuću godinu, odnosno na razdoblje od 12 mjeseci i isti ističe 17.06.o.g. Mi smo 
promišljali da će sljedeća sjednica biti 11.06. pa ovo ne bi bila dopunska točka, isto smo i 
tender koji smo sačinjavali malo mijenjali jer ima pet novih mjesta pa da ne bi bilo raskoraka 
u nepokrivenosti ugovorom roka od ne tako značajnog dana predlažemo da se ova točka 
dnevnog reda uvrsti u današnju sjednicu, a kasnije kod obrazloženja ću reći još koju riječ više 
rekao zašto i kako predlažemo ovaj zaključak.  
 
 BRANIMIR ŠILJAK - 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 je (20 
"za") usvojilo sljedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o stanju u prostoru grada Samobora za razdoblje 2007. - 2014. godine 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu 
3. Prijedlog odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Grada Samobora 
4. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Slapnica i Lipovec 
5. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova naplate komunalne naknade i naknade za 

uređenje voda trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. 
6. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2015. godini 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih 

tijela Grada Samobora 
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Grada Samobora 
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za dodjelu nagrada za 

sportska ostvarenja sportašima Grada Samobora 
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i načinu obavljanja 

dimnjačarske službe 
12. Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2014. godinu 
13. Izvješće o radu trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2014. godinu 
14. Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2014. 

godinu 
15. Izvješće o radu trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. za 2014. godinu 
16. Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobor za 2014. godinu 
17. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor za 2014. godinu 



4 
 

18. Izvješće o radu Samoborskog muzeja za 2014. godinu 
19. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti 

Samobor za 2014. godinu 
20. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2014. godinu 
21. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2014. godinu 
22. Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza za 2014. godinu 
23. Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora za 2014. godinu 
24. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Izvor za 2014. godinu 
25. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2014. godinu 
26. Prijedlog zaključka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Samobora 
27. Prijedlog zaključka o donošenju Plana civilne zaštite Grada Samobora 
28. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam i ugostiteljstvo 
29. Prijedlog zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike za mladež Županijskog 

suda u Velikoj Gorici 
30. Prijedlog zaključka o odabiru ponude ponuditelja HEP - Opskrba d.o.o. za sklapanje 

godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma za nabavu električne energije za 
javnu rasvjetu. 

31. Ostale informacije. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora otvara "Aktualni sat" u kojem 
vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge predsjedniku 
Gradskog vijeća, gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima upravnih 
tijela Grada Samobora, a vezano uz izvršavanje poslova i zadataka iz samoupravnog 
djelokruga Grada prema članku 142. Poslovnika Gradskog vijeća. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Putem maila obratila nam se vijećnica Linda Rossini Gajšak, 
opravdala izostanak, te zamolila da se njezina dva pitanja pročitaju na ovoj sjednici.  

Također nam se obratila i vijećnica Anica Vraneković, opravdala izostanak, te 
zamolila da se inicijativa, odnosno prijedlog građana koji je bio upućen njoj iznese na 
Gradskom vijeću, da se na ovoj sjednici pročita, te da se odgovori kao na vijećničko pitanje.  

 
Molim pročelnicu Anu Vlah da pročita pitanja gore navedenih vijećnica. 

 
 ANA VLAH - Gđa Linda Rossini Gajšak je postavila dva pitanja pa ću ih sada 
pročitati, a pitanja je konkretno uputila pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti 
gosp. Juri Horvatu i  gosp. Radovaniću, pročelniku Upravnog odjela za financije. 

"1. Samoborci već neko vrijeme nemaju internistu u Domu zdravlja. Kakav je Vaš stav 
u ovoj problematici? Ovim putem Vas molim da u interesu naših građana uputite apel 
odgovornima u Zagrebačkoj županiji da nam osiguraju internistu kako zdravlje naših građana 
ne bi bilo ugroženo i kako bi im usluge interniste bile dostupnije. 
 2.  Za gosp. Radovanića: 
 Hoće li se i na koji način obeštetiti građani koji su pretrpjeli štetu na usjevima tijekom 
zadnjeg nevremena?" 
 To su pitanje vijećnice Linde Rossini Gajšak. 
 Drugo je inicijativa gđe Anice Vraneković koja je bila upućena njoj od građana s 
područja Male Rakovice, a radi se već o dobroznanoj problematici Ulice Vidikovac. Radi se o 
dosta velikom dopisu pa ga neću čitati skroz, već ću iznijeti samo glavne crte. Gđa 
Vraneković je tražila da joj se dostavi pisani odgovor. Znači nakon ovog vijeća nadležni 
upravni odjel će sve informacije koje ima sakupiti i pisano odgovoriti. 
 "Poštovani, 
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Budući da je Republika Hrvatska 2011. g. donijela Zakon o nerazvrstanim cestama, kojim je 
nadležnost i vlasništvo nad istima stavila pod lokalnu samoupravu, Grad Samobor temeljem 
istoga ima zakonsku osnovu da po redovnoj proceduri sve lokalne i nerazvrstane ceste upiše u 
svoje vlasništvo. 
 Tijekom 2013. godine upućen Vam je zahtjev za upis dijela nerazvrstane ceste u Ulici 
Vidikovac u Maloj Rakovici, koja se kao takva koristila nesmetano više od sto godina, a po 
čijem dijelu ceste je i Grad Samobor proveo kompletnu infrastrukturu. 
 Tražimo odgovor zašto se navedeni postupak upisa predmetne ceste još za sada nije 
proveo, s obzirom da je od zahtjeva za istim prošlo više od 20 mjeseci. Naime, sve radnje koje 
se trebaju provesti plaća Grad Samobor iz gradskog proračuna, kao i plaću predmetnom 
stanaru koji osporava prolaz cestom, a koji je zaposlen u jednoj od gradskih ustanova. A 
navedeni gradski proračuna punimo upravo mi, porezni obveznici Grada Samobora.  

Nadalje u inicijativi je navedeno, da iz razloga što svu proceduru na kraju plaćamo mi, 
zahtijevam od Vas da taj postupak upisa ceste u katastarske i zemljišne knjige, u vlasništvo 
Grada Samobora obavite u što kraćem roku, te zahtijevamo od financijske službe Grada 
Samobora da dade procjenu troškova za navedeni postupak, kao i da na kraju, po okončanju 
postupka pokrene zahtjev ili tužbu za naknadu troškova osobi radi kojeg su ti troškovi nastali, 
odnosno višestruko se povećali." 

Gđi Anici Vraneković će biti dostavljen pisani odgovor.    
 
IVAN VLAINIĆ - Grad Samobor ima dozvolu odlaganja komunalnog otpada na 

deponiju Jakuševac do kraj ove godine. Prema dostupnim informacijama izgradnja 
Županijskog centra za zbrinjavanje otpada je upitna budući da je pokrenuta inicijativa 
zajedničko rješavanje i zbrinjavanje otpada Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Kako je 
usvajanje koncepta i realizacija zajedničkog rješenja za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju 
proces koji će trajati sigurno duže od šest mjeseci, koliko Grad Samobor ima dozvolu za 
deponiranje. Molim odgovor gradonačelnika, što je do sada poduzeto u svrhu rješavanja 
deponiranja komunalnog otpada s područja grada Samobora? 

 
BORIS MAKARUN - Ponovno ću malo progovoriti o klizištima. Evo, sinoć smo 

imali jedan sastanak u Galgovu i upozoren sam da skrenem pažnju gradskim službama. Prvo 
klizište se nalazi u selu Marovići, to vjerojatno vi predsjedniče znate o tome, poslije svake 
malo jače kiše tlo se ponovno pomakne, pa je zamolba bila da se upoznaju gradske službe s 
time 

Drugo klizište nalazi se ispod same crkve u Galgovu, a to je znači kod crkve Sv. Roka. 
Evo, već drugi puta se tlo pomaknulo, sada je krenula i šuma dolje pa se bojim da će kod 
novog pomaknuća tla doći u opasnost i sama crkva. Molim gradske službe da izađu na teren i 
da vide ozbiljnost situacije i da postupe prema tome. Znači da se krene u saniranje toga. 

Drugo pitanje je pitanje oporbenih vijećnika iz Vijeća mjesnog odbora Mala Rakovica. 
Zašto ih se ne poziva na sjednice Vijeća mjesnog odbora? 

 
ZVJEZDANA SEČEN - Zanima me, u Samoboru postoji veliki broj šahtova i s tim 

šahtovima se nakon nekog vremena nešto se desi s njima, to vjerojatno ljudi od struke znaju, 
da nekakav dihtung popusti i oni strašno lupaju. Dosta građana se javlja i kažu da ne znaju 
koji je protokol, kome se to prijavljuje, da li postoji možda neka služba koja kontrolira te 
šahtove u nekom određenom vremenskom periodu ili mi trebamo sami nazvati. Dakle, bilo bi 
dobro reći koji je to broj, gdje nazvati i na koji način se to rješava. 

Vezano za gradilište u Ulici Janka Draškovića u Samoboru, to je gradilište tzv. 
Čačićevih stanova, to gradilište nije adekvatno zaštićeno. Tamo se skupljaju djeca i mladež iz 
okolnih dijelova grada, kanalizacije je zatvorene samo daskama, podrumi su puni vode, 
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zgrade su pune komaraca, žohara, žaba, štakora i zmija čak. Građani jednostavno ne znaju na 
koji način i kome se obratiti da bi se to stanje popravilo. Da li Grad može utjecati na vlasnika 
gradilišta da se to tamo stanje popravi? Da li mi možemo sami kao Grad nešto učiniti pa to 
tom vlasniku i naplatiti? Uglavnom tamo je jako loše i jako se teško živi jer pet metara su 
dalje zgrade s obiteljima s malom djecom. 

Također imam jedan prijedlog da ta ulica uđe u plan javne rasvjete, pošto tamo nema 
javne rasvjete. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 

Vinko Kovačić, te je sada nazočan 21 vijećnik.      
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gradonačelnika da odgovori na do sada postavljena 
pitanja. 
 
 KREŠO BELJAK - Dopustite mi da odgovorim na ovih nekoliko pitanja, počet ću 
odostraga. Što se tiče šahtova, postoji više vrsta šahtova sukladno kvaliteti, a mi onda po 
projektima uzimamo one neke srednje kvalitete koji se nakon nekog vremena potroše pa 
počnu lupati. Na tome se intenzivno radi, i ja molim da stanari bilo koje ulice gdje su 
problemi da se jave i da to pokušamo riješiti. Rješenja su neki puta privremenija, neki puta 
trajnija, ali problema s šahtovima ima cijela država, vidite i sami da su nam na svim 
autoputima stavljeni šahtovi koji nisu adekvatni. Ali dobro to je radila državna razina vlasti, 
pa se ne bi petljao u to. S obzirom kakva je situacija na autoputima, ne treba se čuditi da i kod 
nas ima problema, trudit ćemo se da ih bude što manje. 
 Što se tiče vašeg drugog pitanja, gradilišta u Ulici Janka Draškovića, Čačićevi stanovi, 
ne zovu se uzalud Čačićevi. Tamo je nekada po prostornim planovima bila dopuštena gradnja 
obiteljskih kuća, a onda je tamo negdje 2007. godine, kada je gosp. Makarun bio predsjednik 
Gradskog vijeća, donesena promjena Prostornog plana, odnosno GUP-a. Prije toga je gosp. 
Čačić, odnosno njegova firma, ne mislim Čačić, nego firma Coning, ne znam sada tko je bio 
vlasnik, kupila to zemljište za 100 € po metru kvadratnom, znam sve detalje, mogu to i 
dokumentirati, a zna to i gosp. Makarun i svi oni koji su tada vladali Samoborom dobro, pa se 
odjednom izmjenama dopustila gradnja četverokatnica. Sreća da ništa nije otklizalo tamo 
kada su napravljene četverokatnice. Sve to skupa išlo je dobro dok nije došla kriza, pa je kriza 
rekla svoje, u sklopu komunalnih doprinosa, odnosno obaveza koje su imali prema Gradu 
Samoboru dogovoreno je uređenje komunalne infrastrukture i komunalne obaveze prema 
Gradu Samoboru umjesto da su uplaćene u punom iznosu u kešu, kao što je to bio slučaj prije 
mjesec dana kada smo mi to isto napravili trgovačkom centru koji je 5.500.000,00 kn uplatio 
u gradski proračun, te komunalne obaveze su u to vrijeme prebijane s obavezom izgradnje 
komunalne infrastrukture, između ostalog i s obvezom izgradnjom javne rasvjete. Sve to 
skupa je završilo ovako kako je završilo, firma Coning ili koja već je to prodala,  otišla u 
stečaj, uzela kredite, krediti su bili hipotekarni, zadnji vlasnik kojeg ja znam je Hypo banka, a 
u međuvremenu je propala i Hypo banka, odnosno više se ne zove tako nego Badischer erste 
ili ne znam kako već sve skupa. Sada tu više Bog tu ne zna kako tu uopće doći do vlasnika, 
Grad Samobor redovno piše i zadužuje vlasnike, ili tko to već je, i kažnjava za sve propuste 
koji se nalaze na gradilištu s ciljem da jednog dana kazne dosegnu s ovrhama kamatama i 
svim ostalima razinu da možda jednog dana kroz nekoliko godina, desetak godina, Grad 
Samobor sve to na ime duga preuzme i postane vlasnik cijelog onog područja. Onda ćemo 
ponovno vratiti da budu jednokatnice jer će ovo vjerojatno propasti do onda, jedino ako ne 
bude HDZ-e na vlasti onda budu opet šesterokatnice, vjerojatno. 
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 Što se tiče pitanja vijećnika u MO Mala Rakovica doista nemam tih podataka, 
najstrože ću ukoriti predsjednika MO, čut će me, budite uvjereni, i to je sve što namjeravam 
za sada napraviti. Ukoliko se stvari budu ponavljale onda će ta opomena biti još stroža. 
 Klizišta na području grada Samobora su, nažalost, ogroman problem na kojeg ne 
možemo utjecati. Dogodila se kiša, inače meteorolozi su mi rekli da je ovo najviše ikada 
zabilježena kiša na području Samobora u tako kratkom vremenu. Veliki su problemi s 
klizištima po većini mjesnih odbora koji se nalaze na brdskom dijelu našeg grada od Grdanjci, 
Žumberka, Slanog Dola, Smerovišća, Lipovca, Ruda, Braslovja, Klaka pa sve do Galgova i 
Rakov Potoka. Ta klizišta nam predstavljaju problem zbog toga kada se radila cesta prije 
puno, puno godina nije bila napravljena odvodnja na adekvatan način, ali čini mi se da je čak 
bila i napravljena ne bi spriječila da klizište radi svoje, to je prirodan proces. Nažalost 
oduzima nam jako puno novaca iz redovitih sredstava koje bi možda mogli upotrijebiti na 
neke druge stvari, a to se sada svake godine ponavlja, zadnji put je ta nepogoda bila tamo 
negdje u devetom mjesecu i sada se ponovilo. Dakle, u nekakvom ciklusu od svakih šest 
mjeseci desetine milijuna kuna štete budu, još se procjena nije napravila, ali ako bude ispod 
dvadeset milijuna kuna šteta na cestama i prometnicama bit će dobro, a na objektima i 
poljoprivrednim objektima, imam podatke da su cijeli vinogradi odneseni na nekim 
područjima, konkretno u Dubavi. To kada bi se išlo zbrajati jednostavno bilo bi nemoguće 
zbrojiti, protiv toga se mora boriti. Hvala Bogu da pažljivo trošimo novac, da štedimo svaku 
kunu tako da nas i ova vrlo, vrlo nezgodna i vrlo skupa elementarna nepogoda ne može 
iznenaditi i sada to već možemo reći da ćemo je uspješno prebroditi. 

To ću usput odgovoriti na pitanje štovane vijećnice Linde Rossini Gajšak, koja je 
postavila pitanje u vezi naknade poplave. Mi smo uveli praksu iz 2010. godine kada je bila 
velika poplava Save, to se više, hvala Bogu, neće ponoviti jer je ova vlast uspješno izlobirala 
da se napravi do kraja obrambeni nasip na Savi skroz do Medsava i sada se upravo privodi 
kraju taj veliki projekt s Gradnom, tako da će naša nizinska sela za uvijek biti spašena od 
poplava. Nažalost, eto dogodile su se poplave i poslije i prošle godine i evo sada i ove godine, 
šteta je tu negdje na razini prošlogodišnje, nadamo se nešto manje na objektima, ali veća, 
svakako veća na prometnicama na cestama. I ove godine ćemo na rebalansu proračuna na 
idućoj sjednici Gradskog vijeća osigurati pola milijuna kuna. Tražit ćemo proglašenje 
elementarne nepogode, pokušati nešto izvući iz Županije i Države, a da li ćemo u tome uspjeti 
ne znam. Nadam se da hoćemo, tako da će barem u onoj istoj količini, istom postotku šteta 
biti nadoknađena onima koji su je imali. 

Što se tiče deponiranja otpada na području grada Samobora, meni je jako žao što se 
možda ne prate određeni mediji, mi o tome više od mjesec dana govorimo, mi smo našli dva 
rješenja. Jedno rješenje je da se kompletni otpad vozi u Sloveniju u Krško, o tome je puno 
bilo rečeno. Mi moramo do 31.12. naći alternativu, na Županiju ne možemo računati jer je u 
međuvremenu i ministarstvo odbilo lokaciju u Ivanić Gradu i nisu dobili dozvolu za to, 
vraćeno je na početak, tako da je onda i Gradsko vijeće Ivanić Grada svojom odlukom 
poništilo dopuštenje da se na području njihovog grada radi odlagalište otpada. Situacija sa 
Zagrebom se dodatno zakomplicirati kada je gosp. Bandić bio uhapšen pa je onda sve to 
skupa stalo. Inače smo sa Zagrebom počeli razgovarati o zajedničkom saniranju otpada u 
spalionici Resnik, to je za sada otpalo. Sa Slovencima, odnosno s komunalnim poduzećem iz 
Krškog smo intenzivirali razgovore i došli do pred rješenja, onda se pojavio i privatni 
investitor koji je izrazio želju na području grada Samobora, odnosno na području sadašnjeg 
odlagališta, nekadašnjeg odlagališta otpada Trebež, u zoni u kojoj je to predviđeno prostornim 
planovima raditi sortirnicu otpada. Mi smo naravno to objeručke prihvatili i radimo sve da se 
taj postupak što prije ubrza kako bi do nove godine bio gotov. Na sljedećoj sjednici Gradskog 
vijeća koja će biti, ako se ne varam, kroz dva tjedna bit će prijedlog proširenja te zone kako bi 
ta sortirnica stala. U međuvremenu investitor će krenuti s prvim predradnjama, sve to skupa 
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će biti pred vama kao odluka, jer ćete odluku o toj cijeloj priči donositi vi, a prijedlog ću dati 
ja, a da li ćete se s time složiti to ovisi o vama. Mi ćemo to naravno dobro prezentirati i ako 
sve to skupa bude onako kako smo planirali, i ako se vi složite, tamo negdje do Nove godine, 
dakle do roka do kada nam ističe ugovor Samobor bi trebao imati modernu sortirnicu otpada 
koja bi zaposlila još dodatnih pedesetak ljudi, a odlaganje otpada bi se vršilo na području 
Republike Slovenije, ili gdje već, jer će u sklopu sortiranja većina tog otpada biti adekvatno 
zbrinuta i kao repromaterijal dalje korišten, kao što je to slučaj u svakoj razvijenoj zemlji 
Europe. Po tome ćemo svakako biti prvi Grad u Hrvatskoj, kao što smo po mnogo čemu toga 
prvi. 

 
BRAIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja? Gosp. Boris Makarun ima repliku.  
 
BORIS MAKARUN - Uvaženi gosp. predsjedniče, prije svega vas molim da zaštitite 

dignitet vijećnika, prije svega. Ja sam naučen koje-kaj čuti ovdje, mene to osobno ne pogađa 
previše. Danas sam dobre volje pa se neću dati isprovocirati, pogotovo ne kojekakvim 
psihopatima. Isto tako mogu i ja tu insinuirati bilo što, pa reći ono što sam rekao zadnji puta, 
ali neću ponoviti ponovno, ali nadam se da meni neće nitko, ali ja ću sigurno nekome nositi 
cigarete u zatvor. Ti možeš meni. 

 
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Imam dva vrlo jednostavna pitanja. Zamoljen 

sam pitati u vezi autobusne stanice u Domaslovcu, da su građani već nekoliko sastanaka 
odradili s preseljenjem autobusne stanice u Domaslovcu kod crkve da se preseli. Pitanje, gdje 
je to stalo? 

Drugo pitanje postavio sam prije nekih nepunih godinu dana tu u Gradskom vijeću 
vezano za raskrižje u Podvrhu, Vrnjačka i Obrtnička ulica. Oko tog križanja imamo jedno 
dječje igralište i imamo autobusnu stanicu. Križanje nije osvijetljeno, tj. izuzetno loše je 
osvijetljeno i dalje ne postoji tamo ogledalo. Evo, prije dva dana djevojčica je podletila pod 
automobil biciklom, na sreću nije bilo ništa ozbiljno. Apeliram još jedanput, ako je moguće da 
se tamo ugradi ogledalo i ako nije problem ugradi rasvjeta. Mjesni odbor je upoznat sa 
situacijom i ne znam zašto još uvijek to nije riješeno, pa ako je moguće apeliram još jedanput. 

 
IRENA KAPOR - Evo, obzirom da nam se bliži obljetnica ulaska Republike 

Hrvatske u Europsku uniju, prošle godine smo obilježili na vrlo dostojanstven i svečan način. 
Moje pitanje glasi: da li je i ove godine u planu kakva svečanost, odnosno bilo kakve svečane 
aktivnosti vezane za obilježavanje? 

 
MARINKO DŽEPINA - Moje pitanje ide u pravcu dijela Perkovčeve ulice. Naime, 

zamoljen sam od jednog broja stanara Perkovčeve ulice, a radi se o dijelu Perkovčeve ulice od 
OŠ Bogumila Tonija pa skroz do Gundulićevog naselja. I sami znamo da je to dosta dugačka 
ulica, negdje po mojoj procjeni, sigurno se radi o dužini ceste od 1,5 km, što je naravno dosta 
dugačka prometnica, dosta dobro je uređena, ali postoji nekoliko problema pa su me stanari 
zamolili da ih iznesem. Prvo radi se o tome da jedan znak za pješački prijelaz između kuće 
113 i 115 stoji već jedno duže vrijeme i mislim da bi ga bilo potrebno učvrstiti, kako to za 
djecu koja prolaze u školu ne bi bio izvor opasnosti jer je ispao iz lezišta. Mislim da to naša 
gradska komunalna služba može vrlo brzo i efikasno urediti, samo da imaju dojavu pa im ja 
ovim putem javljam. 

Drugi dio odnosi se na sam prijelaz između Mirnovečke i Perkovčeve, kao što sam već 
rekao da je veliki broj djece koji prolaze tom prometnicom, stanari su, zapravo, zamolili da se 
izađe u susret i da se vidi da Grad i komunalno zajedno s Policijskom postajom vide da li je 
moguće na toj prometnici staviti uspornik, on već sada postoji baš na samom raskrižju, ali na 
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samom raskrižju traže semafor s tipkalom, ako je to moguće i ako bi se to preko ovih 
zakonski propisa koji to reguliraju moglo napraviti i ugraditi.  

Informacija gosp. Bušljeti za stanicu u Domaslovcu. Mislim da Mjesni odbor barata s 
činjenicama i podacima koje dobijemo ovdje u Gradu u kojoj je fazi to. Ako on ne zna te 
informacije ja ih znam pa mu mogu poslije i osobno to prenesti 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na pitanja, s time da 

je iz prvog seta pitanja ostalo neodgovoreno pitanje za Dom zdravlja i internistu. 
 
KREŠO BELJAK - Dom zdravlja smo rekli pismeni odgovor. Gosp. Stanec će 

odgovoriti na ova pitanja tehničke prirode. Zamolio bih predsjednika Gradskog vijeća da 
uputi poštovanom vijećniku Makarunu opomenu ili da ga natjera da mi se ispriča zbog dvije 
stvari. Prvo, nazvao me psihopatom tu pred svima vama, a da nema nikakvih dokaza za to. 
Dakle nema nikakve liječničke dokumentacije. Gđa Linda Rossini isto danas nije tu, pa ga 
molim da mi predoči liječničku dokumentaciju da sam ja psihopat ili da mi se ispriča. 

Druga stvar, zaprijetio mi je oralnim seksom, a svi skupa znamo da je moja žena jako 
ljubomorna i da ću ja zbog toga imati velikih problema i psihičkih, a možda i fizičkih kod 
kuće, pa molim da povuče tu riječ. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Zahvaljujem gosp. gradonačelniku na ovako iscrpnom 

traženju odgovora i izvinjenja. Molio bih vas da se lijepo ponašate na našem Gradskom 
vijeću. Dobro, ja nisam čuo da je to bilo tako baš rečeno, ali. Ja se izvinjavam. 

 
Gradonačelnik gosp. Krešo Beljak komentira iz klupe. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Slažem se. Evo, ja zaista upućujem jednu opomenu za fino 

ponašanje, daj budimo fini. Ja mislim da danas nije gosp. gradonačelnik ničim isprovocirao, 
rekao je da će opomenuti ljude svoje koji u Rakovici ne zovu vaše ljude tamo, što je to 
normalno, što ja znam. Nećemo se sada prepucavati, nemojte se ljutiti.  

Gosp. Boris Makarun opomena. 
Da li se možete ispričati gosp. gradonačelniku na izrečene objede. 
 
Vijećnik gosp. Boris Makarun komentira iz klupe. 
 
Gradonačelnik gosp. Krešo Beljak komentira iz klupe. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Dobro, ja sam gospodina na vaše inzistiranje gosp. 

gradonačelniče opomenuo, ali ne mogu ga natjerati da se ispriča. Ja jedino mogu sada zatražiti 
dobru volju da se ispriča, ali naravno to neće ići i sada ćete se vi prepucavati i što ćemo onda.  

 
Gradonačelnik gosp. Krešo Beljak komentira iz klupe.  
 
BRANIMIR ŠILJAK - Nije normalno, naravno da nije normalno. 
 
ANA VLAH - Sve ovo što se iz klupe govori, odnosno ako nije netko uključen, 

nažalost, ne može se zabilježiti. Tako ako netko hoće da nešto uđe u zapisnik moramo ga 
uključiti. 
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KREŠO BELJAK - Gosp. Makarun je izjavio da sam ja psihopat, bez dokaza, gdje je 
medicinska dokumentacija. Molim da mi to predoči ili ću ga tužiti za uvredu. Najozbiljnije, pa 
dosta mi je više toga, pa ću te izvući malo pa ćemo vidjeti tko je što.  

 
BRANIMIR ŠILJAK - Molim vas gosp. Makarun uz dobivenu opomenu, molim vas 

ispričajte se gosp. gradonačelniku na izrečene objede u vezi psihopata i onoga drugoga. 
 
BORIS MAKARUN - Gospodine predsjedniče, kada bude gradonačelnik odgovarao 

na pitanja, a ne provocirao. Preslušajte si malo današnju sjednicu u početku, odgovor na 
pitanje, koje nimalo nema veze ni s Borisom Makarunom niti s HDZ-om. Neka odgovara na 
pitanje, a ne očito nastavak sa zadnje sjednice, njegovo provociranje i odgovaranje na način 
kako odgovara. Na kraju krajeva ja kao gradski vijećnik ima pravo iznijeti svoje mišljenje, ja 
sam ga iznio, kao što i on iznosi tu i bahati se u nedostatku, nedostatku, argumenata i da ne 
kažem čega još.  

 
BRANIMIR ŠILJAK - Eto, po članku 151. moram sada izreći opomenu s obzirom na 

vrijeđanje na ovoj sjednici. Dakle, to je drugi žuti karton, a onda treći, četvrti, pa ćemo morati 
zatražiti da napustite ovu sjednicu. 

 
STJEPAN KOZLINA - Ne znam da li je moguće ali tražim pauzu u ime Kluba 

vijećnika HSS-a. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Slažem se, predlažem kratku pauzu, pa se vraćamo za pet 

minuta.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje kratku pauzu. 
Nastavlja se s radom sjednice. 
 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Nakon kratke pauze nastavljamo sa sjednicom Gradskog 

vijeća. Gosp. Boris Makarun nakon dvije opomene ako nastavite dalje s ovakvim vrijeđanjem 
gradonačelnika ili bilo koga od ovdje morat ćemo vas udaljiti sa sjednice. Dakle, sada ću 
nastaviti sa sjednicom pa molim da to bude u pristojnom, kulturnom i normalnom tonu. 

Što se tiče svih ostalih napomena, molim kada govorite svakako stisnete mikrofon jer 
inače se ne može snimiti. 

Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na pitanja koja su prethodno postavljena. 
 
ŽELJKO STANEC - Pošto je gosp. gradonačelnik malo uzrujan, a opravdano je 

uzrujan, pa ću na ova postavljena pitanja uvaženih vijećnika dalje odgovoriti ja. 
Što se tiče postavljenog pitanja gosp. vijećnika Petra Krešimira Bušljete, stvarno mi je 

drago da se gospodin vijećnik brine za naše mjesne odbore, što se tiče Domaslovca i Podvrha. 
Što se tiče samog Mjesnog odbora Domaslovca i premještanja autobusne stanice, ona je u fazi 
postupka premještanja, a imamo tu i same stanovnike iz tog Mjesnog odbora, isto također 
uvaženog vijećnika gosp. Džepinu, on je također upoznat s cijelom procedurom, predsjednik 
Mjesnog odbora gosp. Kožarec. Znači to je u fazi postupka i projekt se radi za izmještanje te 
stanice.  

Što se tiče rasvjete, odnosno osvjetljenja kritičnog dijela u Mjesnom odboru Podvrh, 
odnosno Vrnjačke ulice u samom Mjesnom odboru Podvrh, također imali smo nesretan slučaj 
što se tiče samog predsjednika, bivši predsjednik je umro. Gore i dalje funkcionira mjesni 
odbor, procedura se zna. Mjesni odbor prema Gradu Samoboru šalje zahtjev, a probleme 
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Mjesnog odbora rješava upravni odjel, u ovom slučaju Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
izlazi na teren i prioritete, naravno, uvažava. Mislim da je ovo jedan od lakših problema i 
preko trgovačkog društva Komunalac taj problem uskoro bude riješen. 

Na postavljeno pitanje uvažene vijećnice gđice Irene Kapor, naravno da Grad 
Samobor i ove godine bude dostojanstveno obilježio dan ulaska Republike Hrvatske u 
Europsku uniju. To će biti najvjerojatnije primjereno obilježen taj dan s obzirom na situaciju u 
proračunu, proračun nam dobro stoji, ali nećemo naravno ništa pretjerivati, sve će biti na 
nivou kao i prošle godine. 

Što se tiče postavljenog pitanja vijećnika gosp. Marinka Džepine, Perkovčeva ulica od 
Bogumila Tonija pa do križanja s Gundulićevom ulicom, znak da smeta za prohodnost samih 
pješaka, odnosno djece. To je jedan redoviti obilazak komunalnih ophodara, nije mi jasno da 
taj problem nisu uočili. To je u principu njihova redovita zadaća, osobno ću preko direktora 
trgovačkog društva Komunalac uvidjeti da se takvi propusti, odnosno ti sitni problemi više u 
budućnosti ne dešavaju. 

Križanje Mirnovečke i Perkovčeve ulice, dobro ste i sami konstatirali da dolje već 
postoji taj "ležeći policajac", "ležeći policajac" je obnovljen prije dva do tri tjedna. Bilo je 
malo poteškoća s prelaskom preko toga "ležećeg policajca" malo smo ga spustili, je to možda 
neko nepregledno križanje ali s obzirom na novu cestu tj. na produžetak Gundulićeve kroz 
vojarnu, izgradnjom rotora na samoj Mirnovečkoj ulici taj promet se jednim dijelom, pa mogu 
čak reći negdje oko 50% prema samom Južnom naselju rasteretio tom izgradnjom te nove 
ulice kroz samo vojarnu. Evo što mogu sada reći osobno, obnovit ćemo te pješačke prijelaze, 
odnosno horizontalnu signalizaciju i mislim da će biti to dovoljno. 

Što se tiče sam postavke tog semafora za pješake preko Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti izvidjet ćemo da li je to moguće na tome mjestu postaviti, pa već na 
drugoj sjednici Gradskog vijeća imat ćete točnu informaciju. Naravno na bilo kakve nove 
regulacije, odnosno postavke znakova, semafora, vertikalno obilježavanje prometne 
signalizacije trebamo ishoditi prije suglasnost Policije. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Da li može odgovor na pitanje u vezi s internistom u Domu 

zdravlja? 
 
ŽELJKO STANEC - Što se tiče tog postavljenog pitanja zamolio bih pročelnika 

Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Juru Horvata da odgovori na pitanje. 
 
JURO HORVAT - Dozvolite mi da na postavljeno pitanje u pisanoj formi poštovane 

gradske vijećnice odgovorim na sljedeći način. Važno je unapređenje zdravlja prije nego što 
nastupe zdravstveni problemi. Naime upoznat sam s problemom da u Samoboru ordinacija 
interniste ne radi određeno vrijeme. Ono što je bitno spomenuti, da u Hrvatskoj nedostaje 
četiri tisuće liječnika, a među njima su najbrojniji internisti. Ono što je bitno napomenuti, 
osnivač Doma zdravlja Zagrebačke županije je Zagrebačka županija i mi ćemo u najskorije 
vrijeme poslati dopis osnivaču Zagrebačke županije, odnosno nadležnom upravnom odjelu za 
zdravstvo i socijalnu skrb kao i Domu zdravlja Zagrebačke županije da se građanima grada 
Samobor što prije omogući da imaju internističke preglede u gradu Samoboru. Također ono 
što moram reći da je upravo u tijeku i javna rasprava vezana za izmjene i dopune Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti i obaveznom zdravstvenom osiguranju, tako da se i s te strane očekuje da 
bi to pitanje moglo biti riješeno do 01.09.o.g., tako da bi Grad Samobor, ukoliko takav profil 
stručnjaka se nađe, imao internistu. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje "Aktualni sat", s 

obzirom da je prošao jedan sat, te se prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu. 
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AD1.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Izvješće o stanju u 

prostoru grada Samobora za razdoblje 2007. - 2014. godine. 
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, te zamolio izrađivača izvješća da ukratko da osvrt 
na izvješće. 

 
ZORAN HEBAR - Daje dodatno uvodno 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 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 stanju u prostoru grada Samobora za razdoblje 2007. - 2014. godine. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (19 

"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru grada Samobora za razdoblje 2007. - 2014. 

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

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

 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Godišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Samobora 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 su 
provela sljedeća radna tijela:  

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo,obrtništvo i ulaganja 
- Odbor z društvene djelatnosti 
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- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- 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 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (17 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 
o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu. 
 Tekst Godišnjeg izvještaja prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD3.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada 
Samobora. 

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

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

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

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (17 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU  
 

o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada 
Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD4.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

zaštiti izvorišta Slapnica i Lipovec. 
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 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 zaštiti izvorišta Slapnica i Lipovec. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o zaštiti izvorišta Slapnica i Lipovec u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD5.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
povjeravanju poslova naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda trgovačkom 
društvu Komunalac d.o.o. 

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

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

- Odbor za komunalne 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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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog odluke o povjeravanju poslova naplate komunalne naknade i naknade za uređenje 
voda trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o povjeravanju poslova naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda trgovačkom 
društvu Komunalac d.o.o. u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD6.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Samobora u 2015. godini. 

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. 
 

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 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Pozivam gđu Anu Vlah da pročita zaključak Odbora za statutarno-pravna pitanja. 
 
ANA VLAH -  Odbor za statutarno-pravna pitanja na svojoj sjednici predložio je da se 

sam naziv Odluke uskladi s prijedlogom tako da njihovo mišljenje glasi: 
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2015. godini pripremljen je, i 
postupak utvrđivanja proveden sukladno zakonskim propisima RH, Statutu i Poslovniku 
Gradskog vijeća Grada Samobora, s time da se u konačnom tekstu odluke pravilno navede 
naziv odluke. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - 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 Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2015. godini. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 
"za") donijelo sljedeću 
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ODLUKU 
 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne 
postrojbe 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. 
 
 
 
AD7.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora. 

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 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. 
 
 MARINKO DŽEPINA - Da li bi ta Referada za mjesnu samoupravu započela s 
1.1.2016. godine? 
 
 ANA VLAH - Započinjemo s ustrojbenim promjenama 01.07.2015. godine, s obzirom 
da smo već u tijeku godine predsjednici mjesnih odbora će i dalje morati potpisati izjavu o 
fiskalnoj za ovu polovicu godine. 
 
 IVAN HORVAT - Mislim da izražavam mišljenje većine predsjednika mjesnih 
odbora da je ovo dobro rješenje, jer zaista se toliko nagomilalo poslova da je to jednostavno 
volonterski teško obavljati. 
 

BRANIMIR ŠILJAK -S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i 
djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
 

 o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD8.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Grada Samobora. 

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 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 odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora u tekstu kao što 
je dan u materijalima za sjednicu 

Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za dodjelu nagrada za sportska ostvarenja 
sportašima Grada Samobora. 

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 odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za dodjelu nagrada za sportska 
ostvarenja sportašima Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o mjerilima za dodjelu nagrada za sportska ostvarenja sportašima Grada Samobora u tekstu 
kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD10.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora. 

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 statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD11.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i načinu obavljanja dimnjačarske službe. 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i načinu obavljanja 
dimnjačarske službe. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o ustrojstvu i načinu obavljanja dimnjačarske službe u tekstu kao što je dan u materijalima za 
sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2014. godinu. 

Molim gosp. Ivicu Karoglana, direktora td Komunalac d.o.o. da u ime predlagatelja da 
uvodno obrazloženje. 
 
 IVICA KAROGLAN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2014. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 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 radu 
trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2014. godinu. 

Molim gosp. Krešimira Jelića, direktora td Odvodnja Samobor d.o.o. da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 KREŠIMIR JELIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
  

U RASPRAVI JE SUDJELOVAO Krešo Beljak.  
 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. 
za 2014. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. 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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AD14.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2014. godinu. 
Molim gosp. Željka Radovanića, direktora td Poduzetnički centar Samobor d.o.o. 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 gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i 
- Odbor za financije i proračun 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 

"za" i 2 "protiv") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. 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. 

 
 
 
AD15.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. za 2014. godinu. 

Molim gosp. Antuna Oklopčića, direktora td Energo Metan da u ime predlagatelja da 
uvodno obrazloženje. 
 

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

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

provela sljedeća radna tijela: 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i 
- Odbor za financije i proračun 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Izvješće o radu trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. za 2014. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 
"za") donijelo sljedeći 

 
ZAKLJUČAK 

 
I. 

Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. za 2014. godinu, 
u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Gradsko vijeće suglasno je da se dobit trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. za 

poslovnu godinu 2014. u svoti od 2.604.070,00 kuna rasporedi na način utvrđen Odlukom o 
raspodjeli dobiti za 2014. godinu Skupštine društva od dana 28. travnja 2015. godine. 
 

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

 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
Gradske knjižnice Samobor za 2014. godinu. 

Molim gđu Mirjanu Dimnjaković, ravnateljicu Gradske knjižnice Samobor da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 MIRJANA DIMNJAKOVIĆ - 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 radu Gradske knjižnice Samobor za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 

"za") donijelo sljedeći 
ZAKLJUČAK 

 
I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobor 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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AD17.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor za 2014. godinu. 

Molim gđu Jelenu Vojvoda, ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Samobor da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 JELENA VOJVODA - 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: Krešo Beljak, Jelena Vojvoda. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor za 2014. 
godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (19 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor 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. 

 
 
 
AD18.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Samoborskog muzeja za 2014. godinu. 

Molim gosp. Miroslava Milonjića, ravnatelja Samoborskog muzeja da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 

 
 MIROSLAV MILONJIĆ - 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 
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- Odbor za financije i proračun 
 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Krešo Beljak, Ivan Horvat, Miroslav Milonjić. 

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

raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Samoborskog muzeja za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Samoborskog muzeja 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 Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor za 2014. godinu. 

Molim gosp. Vladimira Čerkeza, ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim 
objektima Samobor da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 VLADIMIR ČERKEZ - 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: Krešo Beljak, Vladimir Čerkez, Boris Makarun. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima 
Sportski objekti Samobor za 2014. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 
"za") donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 
I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski 
objekti Samobor 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 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2014. godinu. 

Molim gosp. Mladena Žitkovića, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Samobora da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 MLADEN ŽITKOVIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

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

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i 
- Odbor za financije i proračun  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 
 
U RASPRAVI JE SUDJELOVAO Krešo Beljak. 
S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe 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. 

 
 
 
AD21.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2014. godinu. 
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Molim gosp. Željka Koščicu, predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Samobora da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 ŽELJKO KOŠČICA - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

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

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i 
- Odbor za financije i proračun  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 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. 

 
 
 
AD22.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Samoborskog športskog saveza za 2014. godinu. 

Molim gđu Marijanu Radek, tajnicu Samoborskog športskog saveza da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 

 
 MARIJANA RADEK - 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: Krešo Beljak, Boris Makarun, Branimir Šiljak. 
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BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza za 2014. 
godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza 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 dvadeset treću točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora za 2014. godinu. 

Molim gosp. Ivana Vlainića, dopredsjednika Zajednice tehničke kulture da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 IVAN VLAINIĆ - 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 radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture 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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AD24.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadeset četvrtu točku dnevnog reda - 

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Izvor za 2014. godinu. 
Molim gđu Martinu Trošelj, ravnateljicu Dječjeg vrtića Izvor da u ime predlagatelja da 

uvodno obrazloženje. 
 
 MARTINA TROŠELJ - 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 JE SUDJELOVAO Krešo Beljak. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Izvor za 2014. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Izvor za 2014. godinu, u tekstu kao što 

je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD25.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadeset petu točku dnevnog reda - Financijsko 
izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2014. godinu. 

Molim gđu Nadu Kuhar, ravnateljicu Dječjeg vrtića Grigor Vitez da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 NADA KUHAR - 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  
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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 

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2014. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2014. godinu, u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD26.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadeset šestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Samobora. 

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 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 Plana zaštite i spašavanja Grada Samobora. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Donosi se Plan zaštite i spašavanja Grada Samobora, izrađen od trgovačkog društva 

Vizor d.o.o. u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da tekst Plana dostavi svim nadležnim 

tijelima. 
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III. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim 
vijestima Grada Samobora.  
 
 
 
AD27.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadeset sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o donošenju Plana civilne zaštite Grada Samobora. 

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 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 Plana civilne zaštite Grada Samobora. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Donosi se Plan civilne zaštite Grada Samobora, u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 
 

II. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da tekst Plana dostavi svim nadležnim 

pravnim osobama. 
 

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

vijestima Grada Samobora.  
 
 
 
AD28.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadeset osmu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam i ugostiteljstvo 

Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da u ime predlagatelja da 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 gosp. Andriju Noršića, zamjenika predsjednika 
Odbora za izbor i imenovanja da se očituje. 
 
 ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 14. sjednici, održanoj 
19.05.2015. godine jednoglasno je donijelo sljedeći zaključak: 

1. Predlaže se razrješenje članice Odbora za turizam i ugostiteljstvo Vlatke 
Šalamun iz Samobora, Farkaševec 64. 

2. Za člana Odbora za turizam i ugostiteljstvo predlaže se Luka Tomovski iz 
Samobora, Odvojak Vjekoslava Klaića 3, do kraja mandata ovog saziva. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. i 2. ovog zaključka 
provede raspravu i isti usvoji. 

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

Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam i ugostiteljstvo. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam i ugostiteljstvo 

 
I. 

Vlatka Šalamun iz Samobora, Farkaševec 64 razrješuje se dužnosti članice Odbora za 
turizam i ugostiteljstvo. 
 

II. 
Luka Tomovski iz Samobora, Odvojak Vjekoslava Klaića 3, izabire se za člana 

Odbora za turizam i ugostiteljstvo, do kraja mandata ovog saziva. 
 

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

vijestima Grada Samobora.  
 
 
 
AD29.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadeset devetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj 
Gorici. 

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 - Molim gosp. Andriju Noršića, zamjenika predsjednika 
Odbora za izbor i imenovanja da se očituje. 



32 
 

 
 ANDRIJA NORŠIĆ - Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 14. sjednici, održanoj 
19.05.2015. godine jednoglasno je donijelo sljedeći zaključak: 

1. Za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici predlažu se: 
- Katarina Bujan iz Samobora, A. G. Matoša 1 
- Branka Lovrić  iz Samobora, Braslovje 21C 
- Vesna Grgurić iz Samobora, M. Vukasovića 9 
- Vlasta Kufek iz Samobora, Farkaševec 100, Farkaševec Samoborski 
- Diana Koller iz Samobora, Krležina 11 
- Vesna Hribar Skukan iz Bregane, Bistrec 31, Lug Samoborski 

2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o prijedlogu iz točke 1. ovog 
zaključka provede raspravu, isti utvrdi te o prijedlogu izvijesti Županijsku 
skupštinu Zagrebačke županije. 

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

i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike za mladež 
Županijskog suda u Velikoj Gorici. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici predlažu se: 

- Katarina Bujan iz Samobora, A. G. Matoša 1 
- Branka Lovrić  iz Samobora, Braslovje 21C 
- Vesna Grgurić iz Samobora, M. Vukasovića 9 
- Vlasta Kufek iz Samobora, Farkaševec 100, Farkaševec Samoborski 
- Diana Koller iz Samobora, Krležina 11 
- Vesna Hribar Skukan iz Bregane, Bistrec 31, Lug Samoborski 

 
II. 

Predlaže se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije da osobe iz točke I. ovog 
zaključka imenuje sucima porotnicima za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici.  
 
 
 
AD30.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru ponude ponuditelja HEP - Opskrba d.o.o. za sklapanje godišnjeg ugovora 
temeljem okvirnog sporazuma za nabavu električne energije za javnu rasvjetu. 

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 - Otvaram raspravu. 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o odabiru ponude ponuditelja HEP - Opskrba d.o.o. za sklapanje 
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godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma za nabavu električne energije za javnu 
rasvjetu. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponudu ponuditelja, HEP - Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 

Zagreb, OIB: 63073332379,  broj ponude 241-15-1 od 25.05.2015., u iznosu od 1.615.723,10 
kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od  403.930,78 kuna ukupno iznosi 2.019.653,88 
kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma br. 
03/OS/2014., KLASA: 406-01/14-07/2, URBROJ: 238-11-06-02/4-12-03 za NABAVU 
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU. 

 
II. 

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

III. 
 Sredstva za nabavu iz toč. I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 
Održavanje i potrošnja javne rasvjete, Aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete, 322 
(Rashodi za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu) Proračuna Grada Samobora za 
2015. godinu. 
 
 
 
AD31.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trideset prvu točku dnevnog reda - Ostale 
informacije. 
 Obavještavam vas da će sljedeće Gradsko vijeće biti 18.06.2015. godine, te vas 
pozivam sve skupa na okrjepu u slastičarnu. 
 
 Da li ima još netko pitanja? 
 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je 
iscrpljen, zaključujem 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 
 Dovršeno u 17.08 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA      PROČELNICA   PREDSJEDNIK  
   Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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