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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-01/4 
URBROJ: 238-11-04/03-15-2 
 
Samobor, 18.06.2015. 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 18. 
lipnja 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, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Irena Kapor, Stjepan 
Kozlina, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir 
Šiljak, Franjo Štefanić, Marko Tandarić, Anica Vraneković te naknadno pristigli: Vinko 
Kovačić, Maja Gračanin,  Boris Makarun, Vjeran Štublin 
 
 
IZOČNI VIJEĆNICI: Damir Gorišek - opravdao, Tomislav Pađan - opravdao, Linda 
Rossini Gajšak - opravdala, Ivan Vlainić  
 
 
PROČELNICA: Ana Vlah  
 
 
OSTALI NAZOČNI: 
- Krešo Beljak - gradonačelnik Grada Samobora 
- Sanja Horvat Iveković - zamjenica gradonačelnika Grada Samobora 
- Zvonko Župančić, Željko Radovanić, Valentina Horvat, Mario Anušić, Hrvoje Frankić, 

Juro Horvat -  pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 
- Josip Petrić - viši referent za informatičke poslove  
- Tamara Mekinjić - unutarnja revizorica 
- Emil Katanica - predsjednik ORAH-a Samobor 
- građani 
 
 
Predstavnici medija. 
 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 19. 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 19. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 17 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
Tu su prisutna dva građana tako da je to sve po pravilniku. 

 
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 18. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Samobora održane 28. svibnja 2015. godine: 
 
Pitam, da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 18. sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 28. 

svibnja 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 ja kao predsjednik Gradskog vijeća sukladno članku 138. stavku 4. Poslovnika 
Gradskog vijeća predlažem  

- da se s dnevnog reda skine točka 16. - Prijedlog zaključka o odobravanju 
Sporazumnog raskida Ugovora o zakupu Športskog objekta u Samoboru s td 
Nakus d.o.o., a dosadašnje točke 17. do 25. postaju točke 16. do 24. 

 
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 (17 
"za") usvojilo sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog za promjenu Statuta Grada Samobora – prethodna rasprava 
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Samobora za 2015. godinu 
4. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu 
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5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru 
za 2015. godinu 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
Gradu Samoboru za 2015. godinu 

7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja i upravljanja gradskom 
imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2015. godinu 

8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 
poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2015. godinu 

9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju Grada Samobora za 2015. godinu  

10. Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora 
za 2015. godinu 

11. Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 
2015. godinu 

12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora u 
2015. godini 

13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
za 2015. godinu 

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

15. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana 
uređenja sanacije Trebež  

16. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave 
radova na rekonstrukciji Ulice Gornji Kraj u naselju Hamor 

17. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave 
radova na rekonstrukciji ceste Skendrovićev put 

18. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave 
radova na sanaciji klizišta na cesti Budinjak – Gornja Vas u Žumberku 

19. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave 
radova na rekonstrukciji ceste Rude - Črnec 

20. Prijedlog zaključka o predlaganju donošenja Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, 
Šibice i Bregana 

21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ustroj i provedbu alternativnog 
odgojno – obrazovnog programa prema koncepciji Marije Montessori u Dječjem 
vrtiću Izvor 

22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ustroj i provedbu obveznog Programa 
predškole u Dječjem vrtiću Izvor 

23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju suradnje na projektu razvoja infrastrukture 
širokopojasnog pristupa na području Zagrebačke županije 

24. Ostale informacije. 
 

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

 
Molim pročelnicu Anu Vlah da pročita pitanja gore navedene vijećnice. 

 
 ANA VLAH - Gđa vijećnica Linda Rossini Gajšak ponovno nam se obratila kao i na 
zadnjoj sjednici. Ona u biti ima jedno pitanje na koji traži usmeni odgovor, ali i pisanu 
potvrdu. Pitanje je upućeno pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pa ću isto 
sada pročitati: 

"'Na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavila sam pitanje vezano za potrebu 
ponovnog otvaranja internističke ambulante u samoborskoj ispostavi DZ Zagrebačke 
županije. Jeste li postavili upit ili zahtjev prema odgovornima u Županiji, ako da jesu li 
odgovorili i što, te što je stav Grada Samobora o problemu zatvorene internističke ambulante, 
u smislu jesmo li spremni sudjelovati u troškovima ako bi se eventualno ukazala mogućnost 
da Županija ugovori internističku ambulantu?' 
Odgovor molim u pisanom obliku ali i lijepo molim da se gdin Horvat kratko očituje 
usmeno." 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Da li još netko ima pitanja na Aktualnom satu? 
 
 ZVJEZDANA SEČEN - Imala bih pitanje za naše najmlađe sugrađane, između 
ostalog znamo da je prošao proces prijava i sada su na redu upisi u dječje vrtiće, pa me 
zanima kakvo je stanje što se toga tiče. Koliko je djece upisano i da li su sve potrebe 
zadovoljene, te da li ima mjesta u samoborskim dječjim vrtićima? 
 Drugo, zanima me koja su dječja igrališta predviđena ove godine da će se napraviti i u 
kojim gradskim četvrtima? 
 
 IVAN HORVAT - Nakon poplave koja nas je zadesila u Grdanjcima, uz potok je 
ostalo jako puno vreća s pijeskom pa molim nadležne gradske službe da u dogovoru s 
Hrvatskim vodama te vreće deponiramo na određeno mjesto na palete za slučaj sljedećih 
potreba, jer će se inače to razvući i propast će. 
 Drugi prijedlog, most koji smo napravili na Breganici je dobar, međutim smatramo da 
je to samo privremeno rješenje i ne bi trebalo odustati od pontonskog mosta koji je bio 
planiran, jer prva veća voda Breganica je ponovno vani. 
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - Htjela sam postaviti pitanje gosp. Stanecu, ali njega nema. 
Na predzadnjoj sjednici postavljeno je pitanje o naplati parkinga kod bivše SAME i on je na 
sjednici odgovorio da će razgovarati s Komunalcem i da je to vjerojatno, vrlo, opcija koja se 
da odraditi. Ponavljam ponovno parkiralište kod bivše SAME, bez obzira što je parking 2,00 
kn, je prazno. Svaki dan tuda idem i parkiralište je prazno. Zanima me da li se po tom pitanju 
što napravilo? Apeliram ako se nije da se to napravi, gužve su velike, ljudi imaju pravo 
parkirati aute, pa i bez naplate, tim više što je to parkiralište stvarno prazno. 
 Moje drugo pitanje odnosi se na mjesne odbore. Naime, na prošloj sjednici Gradskog 
vijeća nisam bila i pitanje je u vezi pozivanja na sjednice VMO je malo nespretno ili nije 
dobro shvaćeno. Nije se radilo o Mjesnom odboru Male Rakovice, nego se radi o Mjesnom 
odboru Velike Rakovice. Moje pitanje glasi: da li Mjesni odbor Velike Rakovice saziva 
sjednice? Ako ih ne saziva, zašto ih ne saziva? Ako ih saziva, zašto članica VMO gđa Cicar iz 
HDZ-a ne dobiva pozive na te sjednice? 
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 MARINKO DŽEPINA - Svjedoci smo da poslije ovolikih kiša i poplava koje su bile 
i kod nas ovdje u gradu Samoboru, kao i u cijeloj našoj državi Hrvatskoj, vidimo da je najezda 
komaraca, ogroman broj tih malih, da tako kažem, krvopija i prenosnika nekih bolesti. Moje 
pitanje ide u tom pravcu: da li je Grad sklopio neki ugovor s određenim trgovačkim društvom 
za dezinfekciju i deratizaciju? Da li postoji plan za uništavanje tih malih krvoločnih životinja? 
Ako da, onda molim da mi se kaže kad građani mogu očekivati da će biti to zaprašivanje, kao 
što to sada provodi Grada Zagreb i neka druga mjesta u Republici Hrvatskoj. Ako ne, da li 
ima Grad Samobor u planu to učiniti i kada? 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na postavljena 
pitanja. 
 
 KREŠO BELJAK - Dozvolite mi da odgovorim na ova neka pitanja, najprije gđi 
Lindi Rossini Gajšak u skladu s njezinim pismenim pitanjem mogu reći da će dobiti i pismeni 
odgovor. 
 Na pitanje uvažene vijećnice Zvjezdane Sečen, kakvo je stanje na listama čekanja, 
molim pročelnika Horvata da odgovori ukoliko zna, ukoliko ne isto ćete dobiti pisani 
odgovor, pošto je još uvijek sve to skupa u toku. Juro je li je to gotovo? 
 
 JURO HORVAT - Nije.  
 
 KREŠO BELJAK - Nije definitivno gotovo. Postoje roditelji koji su svoju djecu 
prijavili u više vrtića, pa se sada sve to skupa treba izlistati i iščisti. Iskustva nam govore da će 
to biti tek negdje 01.09. definirane listi, ali zadnjih nekoliko godina nema problema, pa 
mislim da neće biti problema niti ove godine. Nema nikakvih viškova, već svi oni koji 
zadovoljavaju uvjete svoju djecu upišu. Najveći problemi u zadnjih nekoliko godina su želje 
roditelja što se tiče objekata, ali na tome se radi i to više nije problem kakvi je bio prije da je 
stotinjak djece ostalo bez mjesta. 
 Dječja igrališta koja će se raditi ove godine definirana su planom, može gosp. Zvonko 
odgovoriti, ali mislim da to imate sve skupa u planu kojeg je usvojilo ovo gradsko vijeće. S 
obzirom da se proračun puni bolje od predviđanja, sve ono što je planirano ove godine bit će i 
napravljeno. Potrebe su naravno velike u mjesnim odborima, ali isto tako mogu najaviti da će 
uskoro kod vas doći prijedlog već za sljedeću godinu ili 2017. godinu da Samobor dobije 
jedno reprezentativno dječje igralište s puno više sprava nego je to slučaj do sada, ali o tome 
ćete biti svi skupa obaviješteni. 
 Gosp. Horvat je dao jedan jako dobar prijedlog da se vreće s pijeskom koje su sada 
ostavljene uz cestu sakupe i deponiraju i dat ćemo još danas ili sutra nalog Komunalcu da u 
dogovoru s Hrvatskim vodama pristupi k tome. Mislim da je to jako dobro rješenje, a ne da se 
ostave vreće tamo na milost ili nemilost, ne samo vremenskim prilikama i neprilikama nego i 
raznoraznim neodgovornim ljudima. Mi imamo tamo i neke baze koje koristimo za Zimsku 
službu pa se nadam da će moći poslužiti i za ovu svrhu. 
 Most koji se napravio tamo na Bregančici, dakako da je privremen i pontonski most je 
privremeni. Dakle, mi smo trenutno u fazi davanja naloga projektantima da se isprojektira 
novi most i da se osiguraju onda sredstva u proračunu, pa da se to sve skupa napravi po 
proceduri. Ta procedura na žalost je spora i  dok se to sve skupa ne izvede pribjegli smo ovom 
rezervnom rješenju. Imali smo plan s hrvatskom vojskom nešto se duže čekalo, stanovnici tog 
dijela Mjesnog odbora nisu mogli čekati, pa smo napravili ovo rješenje koje je isto tako 
privremeno. Nadam se da će nas poštedjeti veće kiše i da neće novih problema biti dok se ne 
napravi novo.  
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 Poštovana gđa Vraneković, parkiranje kod bivše SAME, zadatak je dat Komunalcu, po 
mojim informacijama ne znam da li je to provedeno, ali provjerit ćemo još jedanput i napisati 
požurnicu da se to što prije provede kao što smo dogovorili. U potpunosti se slažem s tim 
prijedlogom da je tamo nepotrebna naplata parkiranja, jer je tako i tako parkiralište prazno.  
 U vezi mjesnih odbora, puno je mjesnih odbora i gradskih četvrti (52) i ne mogu znati 
od slučaja do slučaja da li netko saziva sjednice ili ne. Ima naravno uvijek prigovora na to u 
velikom broju pa ja kao odgovorna osoba za funkcioniranje mjesnih odbora pozivam sve 
vijećnike u VMO i VGČ koji nisu zadovoljni da se direktno meni obrate žalbom pa ću ja onda 
reagirati. Ovako tko koga saziva ili ne doista bi bilo deplasirano, dakle može izravno meni pa 
će onda dobiti odgovor da se poštuje procedura. 
 Šećer na kraju, komarci na kraju. Radi se i na području grada Samobora. Mi imamo 
određenih problema s određenim udrugama, one misle da je to larvicidno zaprašivanje štetno 
za neke druge životinjske vrste, prije svega insekte, pčele, bumbare itd., itd., pa smo uvijek tu 
u nekom raskoraku. Komarce je nemoguće uništiti, uvijek ih je bilo i uvijek će ih biti, 
jednostavno ih je previše, a kad još padnu ovakve kiše iznenadne kakve su bile proteklih dana, 
onda se praktički u svakoj grabi može naći leglo komaraca. Toga je jednostavno previše pa se 
insekticidnim djelovanjem može jedino smanjiti broj, a potpuno uništiti to je jednostavno 
nemoguće, a bilo bi vjerojatno štetno po zdravlje ne samo insekata i životinja nego vjerojatno 
i ljudi. Tako da smo uvijek u tom nekom raskoraku, dakle, nije u pitanju novac, pitanje je 
općenito zaštita prirode i nekih drugih stvari i pokušavamo u cijeloj toj priči svake godine 
naći zajednički jezik i napraviti nekakvo kompromisno rješenje, da vuk bude sit a komarci na 
broju. 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Imam dva pitanja za gosp. gradonačelnika. 
Prošlo je tri godine, od hajdemo to nazvati, nemilog događaja u Bregani sa Skate parkom. Da 
li postoji ikakav plan za sanaciju istog, popravak i što možemo očekivati? 
 Drugo pitanje, prije nekih pola godine na ovom gradskom vijeću pričali smo o LED 
rasvjeti i rekli ste da ste s vašim kolegama došli do zaključka da je to nažalost neisplativo. 
Zanimaju me nekakve konkretne brojke, ne mora biti nešto detaljno, ali ako je moguće 
zanimaju me grubo brojke oko toga. 
 
 FRANJO ŠTEFANIĆ - Pošto znamo da Grad Samobor intenzivno pregovara s 
Hrvatskim vodama kako bi se uredilo korito rijeke Bregane, da se ne bi dogodile poplave 
kojima smo bili svjedoci u posljednje vrijeme, dao bih prijedlog nadležnim službama da 
zatraže pismeno očitovanje od Hrvatskih voda koje su namjere i na koji način će se to sanirati 
i u kojem roku će se to sanirati. Isto tako bih zatražio da se zatraži pismeno očitovanje od 
Državnog zavoda za zaštitu prirode, pošto znamo da je dio korita zaštićen iz nekog razloga 
zbog nekih ribica itd., da uđu u neku suradnju s Hrvatskim vodama kako bi se taj problem čim 
prije riješio da ljudi ne bi stradali i trpjeli štetu. 
 
 STJEPAN KOZLINA - Prije, čini mi se, dvije godine pokrenuta je inicijativa četiri 
mjesna odbora Galgovo, Sveti Martin, Drežnik i Podgrađe o postavljanju semafora na 
Karlovačkoj cesti između Rakov Potoka, Zagrebačka ulica. Mi smo tada, ja kao vijećnik, s 
gosp. Župančićem izašli van, a izašli su Državna cesta ili Županijska cesta i dali su nam 
odgovor da u to vrijeme to nismo mogli napraviti zbog nekih razloga. Zanima me da li 
možemo sada kao Grad ponovno pokrenuti tu inicijativu? To je križanje izuzetno opasno, svi 
koji tamo putuju znaju da je to jako brza cesta i da se tamo često događaju nesreće. Iz smjera 
Galgova u jutarnjim satima je veliki promet tamo. Molim vas da se ponovno pokrene ta 
inicijativa, ako nismo, i da se ispita što možemo kao Grad napraviti po tom pitanju. 
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 BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ i ima pitanja? Nema. Molim 
gosp. gradonačelnika da odgovori na postavljena pitanja. 
 
 KREŠO BELJAK - Pozivam dečke, ne znam da li su organizirani u udrugu ili ne, da 
se obrate Gradu da se vidi što se može napraviti, nažalost bili su nemili događaji, neka druga 
udruga, odnosno motoristi ili tko je već bio ne znajući o čemu se radi nezgodno uklonili 
sprave pa one više nisu bile upotrebljive. Slična stvar se dogodila prije samog početka 
izgradnje nove dvorane kod OŠ Samobor i tu smo dogovorili sve s dečkima i premjestili sve 
na područje bivše vojarne, nema razloga da to ne bude tako. Dečki se neka obrate meni osobni 
ili bilo kome u Grad pa ćemo vidjeti što se da napraviti. Dakle, na znam točno koje su želje. 
 Što se tiče LED rasvjete u tijeku je inspekcijski nalaz koji je trebao biti gotov do 
01.08.,  kojim bi dobili energetski certifikat koji nam je preduvjet za bilo kakvu drugu akciju 
što se tiče postavljanja LED rasvjete. Nažalost to sve skupa ide sporo, Samobor je razveden, 
ima puno rasvjetnih tijela, ali na tome se radi i nadamo se da ćemo u sklopu Fonda EU u 
suradnji s Županijom i određenim ministarstvima koji su si dali truda, a tu posebno 
zahvaljujem Vladi RH i nadležnim ministarstvima na onome što rade za RH. Vidi se da to sve 
skupa ide puno bolje nego je bilo prije. Zahvaljujući svim tim subjektima nadam se da ćemo i 
mi uspjeti na području Samobora promijeniti našu rasvjetu i da ćemo imati jeftiniju i 
učinkovitiju javnu rasvjetu na našem području. 
 Poštovanom gosp. Štefaniću, da veliki su problemi s uređenjem korita Bregane, to su 
neke stvari koje se vuku dugi niz godina, a tiču se konfuzije unutar, koja je namjerno stvorena 
kako bi se mogle raditi određene radnje, prije svega u Hrvatskim vodama. Plašili su nas sa 
EU, plašili su nas da moramo imati zaštitu određenih životinjskih autohtonih vrsta na visokoj 
razini. Naši susjedi Slovenci koji su nešto prije ušli u EU nemaju taj stupanj zaštite, pa se 
onda dogodi kuriozitet baš na Bregani koja je granična rječica, s jedne stane ima zaštitu s 
druge strane nema zaštite, govorimo o bliskavcu. Uz to su naravno i dodatne stvari koje 
opterećuju samo korito rijeke Bregane, a to izvanredna eksploatacija šumskog dobra na 
Žumberku koje onda uzrokuje veće bujice nego bi to bio inače slučaj da je šuma u normalnom 
stanju, pa onda sve to skupa eskalira na području Mjesnog odbora Grdanjci, odnosno u 
samom naselju u Grdanjcima i gdje dolazi do ovakvih poplava. Poplava je uvijek bilo, svaki 
puta kada dođem imam osjećaj da je to najgora, i evo sretni smo što možemo svi zajedno, 
gradski vijećnici i djelatnici gradske uprave, na neki način pomoći i obešteti ljudima koji su 
stradali u tim poplava, a isto tako sigurno je da ćemo napraviti sve da se i prema Hrvatskim 
vodama i Ministarstvu kulture upute određeni dopisi da ih se zamoli da budu fleksibilniji kako 
bismo ipak sigurnosti ljudi i stanovnika stavili ispred zaštite određenih životinjskih ili biljnih 
vrsta, protiv čega nitko, naravno, nema ništa, ali morali bih se ipak znati nekakvi prioriteti. 
 Gosp. Kozlina, prije dvije godine pokrenuta je inicijativa o postavljanju semafora na 
staroj Karlovačkoj, toga se sjećam i slažem se da je to raskrižje dosta opasno i ja doista ne 
znam gdje je to stalo, ali kako imamo sve bolju suradnju s Hrvatskim cestama, a ta cesta je u 
ingerenciji Hrvatskih cesta, nadamo se da ćemo na jednom od sljedećih sastanaka postaviti to 
pitanje i da ćemo u sklopu cjelokupnog rješavanja problematike pokušati riješiti i taj semafor. 
Inače moram napomenuti da smo s Hrvatskim cestama dogovorili jednu veliku investiciju 
koja je dogovorena izravno s premijerom Milanovićem i s resornim ministrima, tu moram 
zahvaliti naravno gđi Sanji Horvat Iveković i predsjedniku Gradskog vijeća gosp. Branimiru 
Šiljku, kao i svim vijećnicima Socijaldemokratske partije Hrvatske što su si dali truda kako bi 
izlobirali jedan veliki projekt od kojeg na žalost ove godine neće biti, najvjerojatnije, ništa ali 
se nećemo predati, jer je vlasnik privatnog zemljišta na samom ulazu u Samobor odustao, 
odnosno traži jednu poveću cijenu za svoje zemljište, što naravno ne možemo isplatiti pa je 
cijeli projekt stao. Inače to se radi o jednom velikom odjelnom rotoru i prisutnim cestama u 
vrijednosti od 5.500.000,00 kn koje je trebalo biti financirano u 100% iznosu iz Hrvatskog 
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državnog budžeta, kažem dogovoreno na najvišoj razini. Još uvijek se nadamo da će taj 
projekt ipak biti ostvaren, ukoliko bude i kad bude bit će doista promijenjeno samo lice ulaska 
u Samobor. Onaj "Y" će otići u povijest i tamo ćemo dobiti jedno moderno prometno rješenje 
i nadam se da će to biti možda još ove godine.  
    
 BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za riječ? - Nitko, 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 za 
promjenu Statuta Grada Samobora – prethodna rasprava. 

Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da u ime predlagatelja da uvodno 
obrazloženje i da se očituje u ime Odbora za statutarno-pravna pitanja. 
 
 ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici 
dobili u materijalima za sjednicu, te napominje da je Odbor za statutarno-pravna pitanja s 3 
glasa "za" i  1 glasom "protiv" dao je sljedeće mišljenje: 

1. Utvrđuje se da je Prijedlog za promjenu Statuta utemeljen na odredbama 
zakonskih propisa, Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća. 

2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da prihvati Prijedlog za 
promjenu Statuta i o njemu provede prethodnu raspravu. 

 
 BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - U načelu ovo izgleda dobro, ali meni se nekako 
čini micanjem svih stavki svih mjesnih odbora da će biti, hajmo reći, puno netransparentnije 
trošenje novac, ako se neće prikazivati po svim mjesnim odborima koliko točno toko troši i na 
što ti novci odlaze. Ako ćemo to staviti na samo dvije tri stavke, to je meni totalna suprotnost 
od ovoga do sada. Znači totalno netransparentno.  
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - Nadovezala bih se na kolegu Bušljetu. Moje pitanje je, tko 
će donositi odluke i po kojem kriteriju koji će mjesni odbori i na koji način i po kojim 
potrebama dobivati sredstva? Sjećam se predizborne kampanje, ova koalicija je na tome 
dobila izbore, 10 puta više sredstava za mjesne odbore. Nisam nigdje iščitala tko će prema 
kojim kriterijima na koji način dobivati sredstva, da li onaj koji je bliži gradskoj upravi. 
Zanima me tko će biti taj koji će odrediti koliko novaca treba kojem mjesnom odboru. Na 
kraju, što će zapravo mjesni odbori onda raditi, da li samo plan u mjesnim odborima ili ne 
razumijem. Mislim da ovo nije transparentno, da se polako iza ovakvog Prijedloga statutarne 
Odluke nešto krije, a vidjet ćemo što. Voljela bih da mi netko odgovori na ovo pitanje. 
 
 KREŠO BELJAK - Ne znam, mislim da se već govorilo o ovoj temi na Gradskom 
vijeću, ali nije problem ponoviti. Ništa se ne krije, radi se o tome da su naši predsjednici 
mjesnih odbora i gradskih četvrti volonteri, dakle rade volonterski. Razina posla kojeg imaju 
u ovom trenutku iziskuje dnevno, vjerojatno, dva do tri sata posla, dnevno. Zato smo im izašli 
u susret da im pomognemo na neki način i da taj dio posla rade službenici koji su za to plaćeni 
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i koji dobivaju plaću. Sve ostaje isto, sve ostaje transparentno, samo će biti interno, a 
predsjednicima se olakšava na način jer u ovom trenutku moraju raditi za svaku izmjenu, 
rebalans proračuna, donošenja proračuna, plan itd., dakle kao mini poduzeća a oni za to nisu 
plaćeni. Iako je razina posla manja nego se to očekuje i sada više od 50 mjesnih odbora i tako 
tako to ne ispunjava, neću nikoga spominjati, ali ima mjesnih odbora koji nisu uopće sazvali 
niti sjednicu, niti se odazivaju, a jedan mjesni odbor uporno neće potpisivati papir o fiskalnoj 
odgovornosti. Na taj način jednostavno pomažemo mjesnim odborima da im se smanji razina 
posla, sve će se to raditi u Gradu. Uskraćeni, naravno, neće biti za ništa, dapače još ćemo im i 
dignuti malo ta sredstva u prijedlogu sljedećeg proračuna. 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Još jedan prijedlog. Pozdravljam ovu odluku ako 
će tako biti, ali hajdemo onda probati ostaviti pozicije po svim mjesnih odborima kako bi se 
lakše kasnije iščitavalo po mjesnim odborima. Hajdemo ne centralizirati pod dvije stavke, 
nego hajdemo ostaviti neka to bude po svakom mjesnom odboru. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Mislio sam o ovome govoriti nešto više kada će doći 
točka dnevnog reda. U proračunu u obrazloženju je to dosta dobro istaknuto i navedeno i 
budite uvjereni da je ovo jedan sasvim regularan, normalan, zakonsko osnovan potez koji će u 
mnogočemu pripomoći mjesnim odborima. Osim toga inicijativa za ovo je došla upravo iz 
velikog dijela ili gotovo svih mjesnih odbora. Ova godina je već trebala biti početna, a to je da 
mjesni odbori trebaju kao proračunski korisnici izvješćivati ministarstvo, FINU i nas, 
periodično, polugodišnje i godišnje, a to znači praktički voditi knjigovodstvo na jedan 
drugačiji način. To je sasvim sigurno što predsjednicima mjesnih odbora nije u ovom 
momentu ovako kako oni obavljaju tu dužnost volonterski zgodno i primjereno, ipak su oni 
ljudi koji su na svom području svojim ugledom i status kojega imaju kao predsjednici 
zavrijedili, a ove obveze koje im Država nameće, a ne Grad proizlazi upravo iz toga što su oni 
proračunski korisnici i što oni u proračunu imaju svoju poziciju itd. Ovdje se zapravo ništa 
bitno neće mijenjati, osim što ta sredstva neće prolaziti iz njihovog žiro-računa i njihove 
pozicije, sve ostalo će ostati u smislu njihovih prava jednako ili možda čak više i bolje jer 
neće se trebati oni baviti niti iznajmljivanjem domova niti kupnjom uredskog materijala, niti 
plaćanjem računa za struju itd., itd. Budite uvjereni da je ovaj prijedlog bez ikakvih skrivenih 
figa u džepu ili bilo čega drugog. Tako doduše i velikim dijelom posluje lokalna samouprava 
u RH, a mi smo imali priliku o ovome proći, nas četvero ili petero, u Grad Veliku Goricu koji 
ima nešto više mjesnih odbora nego mi, a nikada nisu imali žiro-račun. 
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - Gosp. pročelniče, dali ste mi odličan šlagvort s ovom 
zadnjom riječju "Grad Velika Gorica i njihovi mjesni odbori nikad nisu imali svoj žiro-
račun". Interesira me da li je to bila probna situacija u Samoboru da se mjesnim odborima da, 
a znali smo da su to volonteri, znali smo da to nisu stručnjaci onda kada se to osnivalo. Taj 
dio ne razumijem i ne mogu shvatiti. Što se dogodilo, zašto, zašto je to tada bilo? Svaki koji je 
malo bio u politici, a vi ste bili je znao na koji način će to funkcionirati, jer je to logika stvari, 
čovjek koji je predsjednik mjesnog odbora je ugledni građanin, i normalno je, jer i ja isto ne bi 
znala to raditi, jer je to tako. Interesira me zašto se to napravilo i zašto se to tada događalo, a 
drugi gradovi to nisu morali napraviti, znači nije morao ni Samobor?   
 
 IVAN HORVAT - Točno je da je inicijativa za ovakvu izmjenu krenula od 
predsjednika mjesnih odbora i to većine. Naime, od 2009. godine od kada sam ja predsjednik 
mjesnog odbora procedura financijska se toliko promijenila da to naprosto više volonter ne 
može pratiti. To je razlog da smo išli s prijedlogom da se to izmjeni da bi se predsjednici 
mjesnog odbora jednostavno rasteretili te fiskalne odgovornosti. Potpuno se slažem s 
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kolegama da i ubuduće potpuno transparentno mora biti koliko sredstava ide kojem mjesnom 
odboru i da se to može pratiti. To ovisi o budućim odlukama koje ćemo mi na ovom vijeću 
donositi. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Dakle, nije ovime što je poštovana vijećnica priupitala 
potrebe nekakve šlagvort ili ne znam što. Nama se dogodilo da od donošenja odluke se dva ili 
tri puta mijenjao zakon. Prvo Zakon o fiskalnoj odgovornosti, gdje su mjesni odbori bili 
obvezni, a sada Pravilnik o proračunskom računovodstvu u kojem su oni u obvezi. Dakle, ja 
govorim da kroz tijek zadnjih pet ili šest godina su se zakonske promjene u smislu 
proračunskog korisnika koji ima žiro-račun dogodile da je prvo bilo nužno, da nema toga i da 
ove godine po prvi puta nisu zapriječene kazne novčane kao sankcija za nepridržavanje toga 
ne bismo mi ovo mijenjali. Model se nije pokazao u Gradu Samoboru loš. Sjećate se da smo 
izjavu o fiskalnoj počeli raditi pred tri godine i da smo došli do jednog visokog nivoa svijesti i 
odgovornosti u mjesnom odboru, ali se međuvremenu ponovno zakonodavac dosjetio da treba 
mjesni odbor raditi četiri izvještaja, pa više nego mi ovdje u Gradu. Tko će to raditi? 
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - Potpuno se slažem s time i rekla sam da je to posao koji 
predsjednici mjesnih odbora ne mogu raditi. Niste mi odgovorili na pitanje, kako će se 
transparentno na mjesne odbore i tko će dijeliti sredstva za potrebe mjesnih odbora?  Voljela 
bih to čuti jer to nisam čula. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Ovo je nepotrebno pitanje, pa ću samo nastojati podsjetiti 
gđu vijećnicu na nešto da ni do sada nije bilo upitno tko i na koji način. Dakle, predlagatelj je 
Grad, a Gradsko vijeće donosi odluku, kao i prije tako i sada. Postoje tri kriterija, kriterij 
veličine, površine mjesnog odbora, razvedenosti komunalne infrastrukture i broj stanovnika. 
Dakle, nema tu nepoznanica ni jučer ni danas i mi ovdje ne zadiremo nikakvim potezima o 
kojima mi pričamo vezano uz promjenu Statuta ili iza toga samog Proračuna. 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Mislim da je u biti u cijeloj ovoj temi sporno 
jedino izvješćivanje. Znači jedino je to sporna stavka kako će se izvješćivati tj. prikazati 
trošenje po svakom mjesnom odboru. Ako zadovoljimo tu formu onda mislim da je to jedna 
sasvim korektna odluka.  
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Cijelo ovo vrijeme pa tako i ubuduće ni jedan rashod nije 
bio skriven niti od gradonačelnika niti od Gradskog vijeća. Tako ćete imati prilike od sada 
nakon ovoga po svakom mjesnom odboru vidjeti rashod, vodit će se u excelu posebni dio 
vezano uz programske zadatke koje on ima, vezano uz troškove koje ima, on je i dalje mjesto 
troška koji se vodi ovdje u Gradu. Tako da će se za svaki mjesni odbor moći transparentno 
vidjeti sredstva koja je mjesni odbor po različitim osnovama imao kao prihod, ali i cjelokupni 
rashod. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za raspravu? Ne, u redu, evo mi smo 
zaključili da je ovo baš dobra prethodna rasprava. 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na 
glasovanje Prijedlog za promjenu Statuta Grada Samobora – prethodna rasprava. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 
 
 



11 
 

 
ZAKLJUČAK 

 
I. 

Prihvaća se Prijedlog za promjenu Statuta Grada Samobora i provodi se prethodna 
rasprava. 

 
II. 

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Samobora podnosi se Odboru za statutarno - 
pravna pitanja na daljnje postupanje. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Vinko Kovačić te je sada nazočno 18 vijećnika. 
 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog I. izmjena 
i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 

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

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

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za društvene djelatnosti 
- 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 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (13 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeće 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
 
Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
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 Tekst I. izmjene i dopune Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
 
 
AD3.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

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

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

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo,obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za društvene djelatnosti 
- 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. 
 
ANICA VRANEKOVIĆ - Neću raspravljati, već imam samo dio rečenice za reći. 

Budući da ima dosta stvari o kojima bi se moglo raspravljati, ali nas par oporbenih vijećnika 
gubimo vrijeme, jer imate dovoljno ruku i izglasat ćete Proračun i to je to. 

 
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 
izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
 

o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je 
sastavni dio. 
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AD4.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog 

Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu. 
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da u ime 

predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 

su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

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

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za društvene djelatnosti 
- 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. 
 
ANICA VRANEKOVIĆ - Molila bih samo da mi se veli koja su dva vozila planirana 

za operativni lizing za mjesnu samoupravu u idućem razdoblju?  
 
ŽELJKO RADOVANIĆ - Imamo sada situaciju da imamo vozilo Vitaru terenca za 

mjesnu samoupravu za van, a to je vozilo koje je staro dvanaest ili trinaest godina, koje 
zapravo ide u rashod i koje je sada već u održavanju kud i kamo skuplje nego nabava ili 
trošak lizinga nabave vozila. Natječaj će pokazati, dakle ne idemo dalje, bit će vozila u skladu 
s mogućnostima Grada. Znači jedno vozilo je terenac, a drugo vozilo je Polo vozilo, dakle 
ovakvo kakvo već imamo u voznom parku. 

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

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2016. i 
2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 2 "suzdržan" donijelo je sljedeću 
 

PROJEKCIJU PRORAČUNA 
 
Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Projekcije Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD5.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 

dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu. 

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

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeće 

 
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 

 
gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za 
sjednicu. 
 Tekst I. izmjena i dopuna Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD6.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu. 

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

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

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

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 
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te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 
 
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Marinko Džepina, Petar Krešimir Bušljeta, 

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

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu. 

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

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu u tekstu kao što je 
dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD7.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa održavanja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog 
razvoja Grada Samobora za 2015. godinu. 

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

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja i upravljanja gradskom imovinom i 
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 
"za") donijelo sljedeće 
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I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
održavanja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada 
Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD8.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 
Samobora za 2015. godinu. 

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

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

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 
 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Prijedlog izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i 
turizma Grada Samobora za 2015. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeće 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
 mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2015. 
godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst I. izmjene i dopune Programa prilažu se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 
2015. godinu.  

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

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 

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

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 
Grada Samobora za 2015. godinu. 

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

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

 javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2015. godinu u 
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD10.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 
dopuna programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigla vijećnica 
Maja Gračanin, te je sada nazočno 19 vijećnika. 
 
 

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 
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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 Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u 
školstvu Grada Samobora za 2015. godinu. 

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

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
 javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst I. izmjene i dopune Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD11.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Boris Makarun, te je sada nazočno 19 vijećnika s obzirom da je sjednicu napustila 
vijećnica Anica Vraneković. 
 
 

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. 
godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 
"za") donijelo sljedeće 
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I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
 javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 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 za društvene djelatnosti i brigu za mladež  
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora u 2015. 
godini. 

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

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
javnih potreba u kulturi Grada Samobora u 2015. godini u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu. 
 Tekst I. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD13.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2015. godinu. 

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

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

- 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 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2015. 
godinu. 

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

 
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 
 javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst I. izmjena i dopuna programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD14.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu 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 (16 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeću 
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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. 
 
 
 
AD15.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
odluke o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja sanacije 
Trebež.  

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

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 

 
 U RASPRAVI JE SUDJELOVAO: Boris Makarun. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju Detaljnog plana uređenja sanacije Trebež. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 2 "protiv") donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja sanacije Trebež u 
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na 
rekonstrukciji Ulice Gornji Kraj u naselju Hamor. 

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

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

Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na 
rekonstrukciji Ulice Gornji Kraj u naselju Hamor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

1. Prihvaća se ponuda ponuditelja, trgovačkog društva HVAR d.o.o., N. Š. Zrinskog 16/A, 10 
430 Samobor, OIB: 56710177871, broj 22/2015 od 11.06.2015. godine u iznosu od 
993.890,00 kuna bez PDV - a, što s PDV - om u iznosu od 248.472,50 kune ukupno iznosi 
1.242.362,50 kune za nabavu radova na REKONSTRUKCIJI ULICE GORNJI KRAJ U 
NASELJU HAMOR, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti 
pod evidencijskim brojem 11-MV-15-6, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem 2015/S 002-0020850.  
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne 
novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) za predmetne građevinske radove 
porezna obveza se prenosi na Naručitelja. 

2. Odobrava se sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem ponude iz točke 1. ovog 
Zaključka stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora. 

3. Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis ugovora o javnoj nabavi iz točke 2. ovog zaključka. 
4. Sredstva za nabavu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 

Ceste, Kapitalni projekt Prometna infrastruktura, podskupina 421 (Rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 

gosp. Vjeran Štublin, te je sada nazočno 20 vijećnika. 
 
 
 
AD17.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na 
rekonstrukciji ceste Skendrovićev put. 

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 najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na 
rekonstrukciji ceste Skendrovićev put. 
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 

"za" i 3 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
ZAKLJUČAK 

 
1. Prihvaća se ponuda ponuditelja, trgovačkog društva HVAR d.o.o., N. Š. Zrinskog 

16/A, 10 430 Samobor, OIB: 56710177871, broj 23/2015 od 11.06.2015. godine u 
iznosu od 918.878,50 kuna bez PDV - a, što s PDV - om u iznosu od 229.719,63 kuna 
ukupno iznosi 1.148.598,13 kuna za nabavu radova na REKONSTRUKCIJI CESTE 
SKENDROVIĆEV PUT, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male 
vrijednosti pod evidencijskim brojem 12-MV-15-7, koji je objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0020872.  
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
(Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) za predmetne 
građevinske radove porezna obveza se prenosi na Naručitelja. 

2. Odobrava se sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem ponude iz točke 1. ovog 
zaključka stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora. 

3. Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis ugovora o javnoj nabavi iz točke 2. ovog 
zaključka. 

4. Sredstva za nabavu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 
Ceste, Kapitalni projekt Prometna infrastruktura, podskupina 421 (Rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 

 
 
 
AD18.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na sanaciji 
klizišta na cesti Budinjak – Gornja Vas u Žumberku. 

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 najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na 
sanaciji klizišta na cesti Budinjak – Gornja Vas u Žumberku. 

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

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se ponuda zajednice ponuditelja, trgovačkog društva VODOPRIVREDA 
ZAGREB d.d., Petrovaradinska 110, Zagreb, OIB: 55860335630 i trgovačkog društva 
LAPOR d.o.o., Kralja Zvonimira 5, Velika Gorica, OIB: 83129135037, broj 06-15/23-
15 od 10.06.2015. godine u iznosu od 579.273,00 kune bez PDV - a, što s PDV - om u 
iznosu od 144.818,25 kuna ukupno iznosi 724.091,25 kunu, te se odobrava sklapanje 
ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na SANACIJI KLIZIŠTA NA CESTI 
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BUDINJAK - GORNJA VAS U ŽUMBERKU, nakon provedenog otvorenog 
postupka javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 10-MV-15-8, koji 
je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-
0020873.  
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
(Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) za predmetne 
građevinske radove porezna obveza se prenosi na Naručitelja. 

2. Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis ugovora o javnoj nabavi iz točke 1. ovog 
zaključka. 

3. Sredstva za nabavu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 
Ceste, Aktivnost Održavanje cesta i uređenog građevinskog zemljišta, podskupina 323 
(Sanacija klizišta) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 

 
 
 
AD19.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na 
rekonstrukciji ceste Rude - Črnec. 

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 najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na 
rekonstrukciji ceste Rude - Črnec. 

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

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se ponuda ponuditelja, trgovačkog društva HVAR d.o.o., N. Š. Zrinskog 
16/A, 10 430 Samobor, OIB: 56710177871, broj 24/2015 od 15.06.2015. godine u 
iznosu od 575.076,80 kuna bez PDV - a, što s PDV - om u iznosu od 143.769,20 kuna 
ukupno iznosi 718.846,00 kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 
nabavu radova na REKONSTRUKCIJI CESTE RUDE - ČRNEC, nakon provedenog 
otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 9-MV-
15-9, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 
002-0021100.  
Temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
(Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) za predmetne 
građevinske radove porezna obveza se prenosi na Naručitelja. 

2. Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis ugovora o javnoj nabavi iz točke 1. ovog 
zaključka. 

3. Sredstva za nabavu iz točke 1. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 
Ceste, Kapitalni projekt Prometna infrastruktura, podskupina 421 (Rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta) Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 
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AD20.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o predlaganju donošenja Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i Bregana. 
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 zaključka o predlaganju donošenja Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i 
Bregana. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Predlaže se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije da donese Odluku o zaštiti 
izvorišta Strmec, Šibice i Bregana, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, a koji je 
izrađen od strane Stručnog povjerenstva za pripremu Nacrta odluka o zaštiti izvorišta Strmec, 
Šibice, Bregana, Slapnica i Lipovec na području Zagrebačke županije. 
 
 
 
AD21.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o davanju suglasnosti na ustroj i provedbu alternativnog odgojno – obrazovnog 
programa prema koncepciji Marije Montessori u Dječjem vrtiću 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. 
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ustroj i provedbu alternativnog odgojno – 
obrazovnog programa prema koncepciji Marije Montessori u Dječjem vrtiću Izvor. 

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

ZAKLJUČAK 
 

 Daje se suglasnost na ustroj i provedbu alternativnog odgojno - obrazovnog programa 
prema koncepciji Marije Montessori u radu s djecom predškolske dobi, u organizaciji Dječjeg 
vrtića Izvor, Samobor, Gustava Krkleca 2.  
 
 
 
AD22.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o davanju suglasnosti na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole u Dječjem 
vrtiću 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 suglasnosti na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole 
u Dječjem vrtiću Izvor. 

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

ZAKLJUČAK 
 

 Daje se suglasnost na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole u organizaciji 
Dječjeg vrtića Izvor, Samobor, Gustava Krkleca 2.  
 
 
AD23.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda -  Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju suradnje na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa 
na području Zagrebačke županije. 

Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
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 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. 

  
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Petar Krešimir Bušljeta, Hrvoje Frankić. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju suradnje na projektu razvoja 
infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Zagrebačke županije. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Gradovi Samobor, Sveta Nedjelja i Općina Stupnik sklopit će sporazum o suradnji na 

projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji 
dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova (dalje u 
tekstu: Sporazum) za područje gradova Samobora, Svete Nedelje i Općine Stupnik (dalje u 
tekstu: Projekt). 
 

II. 
Grad Samobor će sufinancirati pripremne aktivnosti Projekta definirane člankom 2. 

Sporazuma razmjerno udjelu broja kućanstava na području grada Samobora u odnosu na 
ukupan broj kućanstava obuhvaćenih Projektom i to do najvećeg iznosa od 162.025,00 kuna. 
 

III. 
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 

Grada Samobora za 2015. godinu na Razdjelu 003, Program Strateško i razvojno planiranje, 
Aktivnost Strateško i razvojno planiranje, podskupina 363 (Izgradnja širokopojasne 
telekomunikacijske infrastrukture), R146-02 i R146-03. 
 

IV. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis Sporazuma iz točke I. ovog 

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

V. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim vijestima 

Grada Samobora. 
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AD24.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Ostale 

informacije. 
 Molim Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da nas izvijesti o 
informacijama koje je dobio od trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Ovo smo sada tako kvalificirali kao informaciju 
trgovačkog društva. Odmah u uvodu moram reći da gradonačelnik i Grad i ja kao pročelnik u 
ovom djelu koji skrbi o financijama, više nego pohvaljujemo trud koji ulažu da iz kase 
trgovačkog društva ili gradske kase se ne odlije previše sredstava. Bolje rečeno, da skratim, 
njihov dopis i njihov dokument kaže naša Skupština je donijela odluku o pokretanju postupka 
javne nabave za osiguranje financijskih sredstava za refinanciranje kredita za izgradnju 
Autobusnog kolodvora Samobor, a u cilj smanjenja troška. To praktički znači da će oni 
provesti postupak, a nakon provedenog postupka mi ćemo ovdje imati još jednom suglasnost 
na davanje jamstva, jer jamstvo koje smo dali tada kod Zagrebačke banke ostat će 
bespredmetno ukoliko ne bi Zagrebačka banka eventualno bila novi odabir. U svakom slučaju 
na tržištu kamate, na tržištu cijena imamo niže kamate nego što smo ih imali u vrijeme 
sklapanja ugovora i vjerujemo i držimo fige kao što ste vidjeli u ova tri ili četiri natječaja 
ispred  da ćemo dobiti povoljnu ponudu ili povoljniju ponudu nego što sada otplaćujemo 
kredit. Nakon toga, kada trgovačko društvo obradi i utvrdi i provede postupak, Skupština 
društva će uputiti prema Gradu zahtjev za daljnje naše postupanje, a tada mi i Ministarstvo 
financija u ovom slučaju konkretno ministra obavještavamo i tražimo suglasnost za zaduženje 
koje zapravo više nije zaduženje, jer se ovo stavlja izvan snage, ali o tome na nekoj drugoj 
sjednici. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Obavještavam vas još o jednoj stvari, da ćemo iduću kratku 
sjednicu, otprilike jednu ili dvije točke dnevnog reda a vezano uz Statut imati 01.07.o.g. u 
15.30 sati. Dakle, molim vas tu moramo imati natpolovičnu većinu prisutnih (13) da bi mogli 
promijeniti Statut, da dođete na sjednicu.  
 Sve vas zajedno pozivam na ručak u Samoborsku klet, za otprilike pola sata. 
 
 Još jedna informacija o antifašistima. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada 
Samobora organizira obilježavanje Dana antifašističke borbe 22.06.2015. godine obilaskom i 
polaganjem cvijeća i vijenaca na spomen obilježjima na području gradova Samobora i Svete 
Nedelje. Tko se želi pridružiti polazak je u 9.00 ispred Doma umirovljenika. 
 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je 
iscrpljen, zaključujem 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 
 Dovršeno u 16.00 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA   PROČELNICA   PREDSJEDNIK 
Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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