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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-01/8 
URBROJ: 238-11-04/03-15-2 
 
Samobor, 09.10.2015. 
 
 

ZAPISNIK 
sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u srijedu, 07. 
listopada 2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, 
Trg kralja Tomislava 5, Samobor. 
  

Započeto u 14.20 sati. 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:  Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Željko Bošković, Damir 
Gorišek, Maja Gračanin, 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  
 
 
IZOČNI VIJEĆNICI: - Petar Krešimir Bušljeta, Marinko Džepina - opravdano, Vinko 
Kovačić - opravdano, Linda Rossini Gajšak, Vjeran Štublin, Anica Vraneković 
 
 
PROČELNICA: Ana Vlah  
 
 
OSTALI NAZOČNI: 
- Krešo Beljak - gradonačelnik Grada Samobora 
- Željko Stanec - zamjenik gradonačelnika Grada Samobora 
- Sanja Horvat Iveković - zamjenica gradonačelnika Grada Samobora 
- Mario Anušić, Zvonko Župančić, Juro Horvat, Valentina Horvat, Željko Radovanić, 

Hrvoje Frankić, Mladen Ogrinc -  pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 
- Josip Petrić - viši referent za informatičke poslove  
- Tamara Mekinjić - unutarnja revizorica 
- Romina Galović - predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora 
- učenici Gimnazije A.G. Matoš Samobor  
- javnost 
 
 
Predstavnici medija. 
 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Sve vas lijepo pozdravljam, posebno učenike Gimnazije 
Samobor, koji su danas došli malo pogledati kako je to, te sve goste i predstavnike medija, 
gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, pročelnike i gradske vijećnike. 

Pozvani ste na 23. 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 23. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 19 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.  

Materijale za ovu sjednicu dobili ste u pisanom obliku radi kvara na ruteru, no isti je 
sada popravljen i materijale možete pronaći i na vašim tabletima. 

 
Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo: 
a) Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 

01.09.2015. godine  
Pitam, ima li tko od vijećnika primjedbe na Zapisnik sa 21. sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 01. 

rujna 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 - Također predlažem da verificiramo:  
b) Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 

10.09.2015. godine 
Ima li tko od vijećnika primjedbe na Zapisnik sa 22. sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (19 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 10. 

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

II. 
Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
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BRANIMIR ŠILJAK - 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 (19 
"za") usvojilo sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu 
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Samobora za 2015. godinu 
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. 
godinu 

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

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

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

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

8.  Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 
2015. godinu 

9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 
2015. godinu 

10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 
2015. godinu 

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

12. Prijedlog odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području grada Samobora 
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomeničkoj renti 
14. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu  

15. Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 
proračuna Grada Samobora za člana Gradskog vijeća Ivana Vlainića 

16. Prijedlog zaključka o odobravanju Sporazumnog raskida Ugovora o zakupu Športskog 
objekta u Samoboru sa trgovačkim društvom Nakus d.o.o. 

17. Programsko i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji 
189. Samoborskog fašnika 

18. 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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 BORIS MAKARUN - Imam dva kratka pitanja. Prvo, dokle se stiglo s projektom 
izgradnje nove škole u Farkaševcu? 
 Drugo pitanje. Znamo da je u tijeku natječaj Ministarstva graditeljstva za energetsku 
obnovu javnih zgrada gdje se 70% investicije financira sredstvima ministarstva i Fonda za 
zaštitu okoliša, a samo 30% se financira iz lokalne komponente. Interesira me što je Grad 
prijavio za obnovu ove godine i što planira prijaviti u narednom periodu? 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na pitanje. 
 
 KREŠO BELJAK - Što se tiče prvog pitanja uvaženog i cijenjenog vijećnika gosp. 
Makaruna, mogu izjaviti da je škola u Farkaševcu u našim dugogodišnjim planovima i čim to 
dopusti financijska situacija i općenito situacija u državi, nadam se uskoro, stavit ćemo. Pred 
ovo gradsko vijeće prijedlog proračuna gdje će se početi sa znatnijim financiranjem. Za sada 
smo u fazi premještanja projekta iz lokacije Široki grm na lokaciju tzv. tromeđe Hrastine, 
Domaslovca i Farkaševca. Gledamo da se iznađu sredstva za otkup zemljišta koje je dosta 
obimno, odnosno znatna sredstva su potrebna i čim situacija dopusti ići ćemo prema tome. 
Moram napomenuti da je bilo ideja da napravimo, pod navodnicima, inspekciju stanja u 
samoborskom školstvu kako bismo vidjeli što želimo, odnosno kakvo je stanje učenika, kakva 
je budućnost, koliko će biti učenika na samoborskom području. Prema prvim procjenama ta 
škola će svakako biti potrebna, tako da se od te investicije sigurno nije odustalo, nego eto 
čekamo, neću reći bolja vremena, ali malo bolja vremena nego su sada. 
 Drugo pitanje doista ne znam, pa ću zamoliti pročelnika gosp. Anušića da odgovori. 
Znam da smo se javljali na mnogobrojne natječaje i da se stalno javljamo. 
 
 MARIO ANUŠIĆ - Što se tiče obnovljivih izvora energije, Grad Samobor se javljao 
na Županiju i tu smo čak i dobili nekakva sredstva u iznosu od 240.000,00 kn, 160.000,00 kn 
za Noršić Selo, Grdanjce i Novo Selo Žumberačko. Tako da smo od Županije u toku ove 
godine dobili 240.000,00 kn, s time da smo dobili naravno i od Fonda za zaštitu okoliša 
35.000,00 kn za e-punionicu, koju smo izgradili i sutra je otvorenje. Dobili smo od Fonda za 
zaštitu okoliša za toplinsku stanicu koju radimo u Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 
50.000,00 kn. 
 
 MAJA GRAČANIN - Imala bih jedno pitanje vezano za projekt pod nazivom Vjetar 
u leđa u okviru natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Natječaj se zove 
Osiguravanje pomoćnika u nastavi stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s 
teškoćama u razvoju osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama 
koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Grad Samobor je ovdje dobio određena 
sredstva, pa bih molila gradonačelnika da nas detaljnije upozna sa samim projektom i gdje su 
pomoćnici u nastavi u školama na našem području. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gradonačelnika da odgovori na postavljeno pitanje. 
 
 KREŠO BELJAK - Zamjenica Sanja će odgovoriti na postavljeno pitanje. 
 
 SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Kao što ste do sada imali priliku čuti, mi smo ove 
godine uspjeli se kandidirati i ostvariti projekt koji se financira sredstvima Europske unije iz 
Europskog socijalnog fonda za osiguranje pomoćnika u nastavi, što je veliki uspjeh s obzirom 
da smo se prvi put javili i odmah ostvarili pravo na to sufinanciranje, tako da mi u našim 
osnovnim školama sada imamo dvadeset dva pomoćnika u nastavi za dvadesetero učenika 
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kojima se na taj način olakšava pristup u nastavi, a isto tako i samim učiteljima. Zahvaljujem 
se ovim putem Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i svim našim ravnateljima i 
ravnateljicama osnovnih škola, koji su evo cijelo ljeto marljivo radili, prikupljali 
dokumentaciju i osigurali da smo mi uspješno izveli taj projekt do kraja, na kojemu sada 
radimo. Naravno da su naša djeca i njihovi roditelji zadovoljni da se taj projekt provodi, a 
kako nalažu odredbe tog natječaja mi ćemo pravovremeno izvještavati o samoj provedbi 
projekta, jer tu su vrlo stroga pravila. Naš odjel koji provodi EU natječaj i Upravni odjel za 
društvene djelatnosti zajednički surađuju i vjerujem da ćemo taj projekt uspješno izvesti do 
kraja i da ćemo se isto tako iduće godine uspjeti javiti na taj natječaj. 
 
 MAJA GRAČANIN - Molila bih još ako možete reći u kojim osnovnim školama na 
području našeg grada se odvija projekt. 
 
 SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Projekt se odvija u svim osnovnim školama, osim u 
OŠ Rude, dakle u OŠ Milan Lang, Bregana, OŠ Samobor, OŠ Bogumil Toni i u OŠ Mihaela 
Šiloboda u Svetom Martinu. 
 
 ZVJEZDANA SEČEN - Mene zanima isto nešto vezano za školstvo. Zanimaju me e-
imenici. Da li nam možete dati informaciju u kojim školama je projekt e-imenika i u kojim 
školama su zaživjeli e-imenici u našim osnovnim školama? Istovremeno, da li imate 
informaciju u kojim srednjim školama na području grada Samobora je e-imenik i u kojim nije 
i iz kojih razloga nije u tim škola e-imenik? Mislim da je danas stvarno život ubrzan, 
pogotovo nas roditelja i da to vrlo olakšava i ubrzava kontakt sa školom i puno je 
jednostavnije, pa me zanima čisto ta informacija o e-imenicima. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na postavljeno 
pitanje. 
 
 KREŠO BELJAK - Prije nego što zamolim gosp. pročelnika da odgovori detaljnije 
na ova pitanje, moram zahvaliti što je i Županija krenula s tim projektom, za sada samo u 
Velikoj Gorici, srednje škole, ali siguran sam da nakon Velike Gorice, pošto je pročelnik iz 
Samobora, da je Samobor na redu 100%, u to sam gotovo uvjeren. Vjerojatno bi Samobor bio 
prvi, ali neće zbog toga da ga ne bi optužili za lokal patriotizam. 
 
 JURO HORVAT - Na ovo pitanje možemo odgovoriti da e-dnevnik funkcionira u 
svim samoborskim osnovnim školama, izuzev u PŠ u Frkaševcu, u PŠ Mirnovcu i u PŠ Novo 
Selo Žumberačko. Što se tiče srednjih škola, ja mislim da ovdje isto sve funkcionira i da tu 
nema nikakvih problema, ali nemam potpunu informaciju što se tiče srednjih škola. Srednje 
škole su u ingerenciji Zagrebačke županije, pa možemo što se tog pitanja tiče dati pisani 
odgovor na drugoj sjednici. 
 
 ZVJEZDANA SEČEN - Molila bih vas ako se može nekako ispred Grada urgirati na 
Županiju da to dođe i u samoborske srednje škole. 
 
 IVAN VLAINIĆ - Samo jedna nadopuna, budući da radim u srednjoj školi na adresi 
Andrije Hebranga 26, imamo tri srednje škole koje, kao što ste rekli u ingerenciji su Županije, 
pa samo da pomognem pročelniku gosp. Horvatu da ne mora odgovarati u pisanom obliku. 
Dakle, u mojoj matičnoj školi Srednjoj strukovnoj imamo e-imenik već drugu školsku godinu, 
a što se tiče Gimnazije, to mogu i naši gosti i gošće potvrditi, Gimnazija nema, a isto tako 
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Ekonomska, turistička i ugostiteljska škola nema e-imenik. Na području Samobora Srednja 
strukovna škola već drugu godinu je krenula s upotrebom e-imenika. 
 
 ZVJEZDANA SEČEN - Možda samo pitanje pročelniku Vlainiću, odnosno kolegi 
vijećniku, ispričavam se. Na koji način su financirani ti projekti e-imenici u Srednjoj 
strukovnoj školi u Samoboru? 
 
 IVAN VLAINIĆ - Budući da je Županija osnivač svih srednjih škola na području 
grada Samobora, a isto tako kako je Grad osnivač svih osnovnih škola, sve financije idu iz 
resornog odjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti, odnosno sport, kulturu i tehničku 
kulturu Zagrebačke županije i oni procjenjuju koje škole su na nekakvoj listi prioriteta, pa se 
to uvodi na području cijele Županije. Zašto Gimnazija nije i zašto Ekonomska nije to ne 
znam, a mi smo kada nam je to ponuđeno odmah to prihvatili.  
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Pročelnik gosp. Horvat je rekao da će to provjeriti i dati 
pismeni odgovor u vezi srednjih škola. 
 Da li ima još netko pitanja? Ukoliko više nema pitanja 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 II. 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 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je  
 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
 

Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst II. izmjena i dopuna Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu 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. 
S obzirom da se 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 (18 
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je  
 

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 dopuna Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je 
sastavni dio. 
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AD3.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog II. 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 II. 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 vijeća Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeće 
 

II. 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 II. izmjena i dopuna Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD4.) 
 BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. 
godinu. 
 
 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. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

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

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

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2015. godinu u tekstu kao što je 
dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
 
 
AD5.) 

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

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

II. 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 II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
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AD6.) 

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

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

II. 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 II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
 
 
AD7.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
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. 
 
 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  
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- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

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

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeća Grada Samobora jednoglasno je (15 
"za") donijelo sljedeće 
 

II. 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 II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
 
 
AD8.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa 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. 
 

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

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeća Grada Samobora jednoglasno je (15 
"za") donijelo sljedeće 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
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 Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
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. 
 

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

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeća Grada Samobora jednoglasno je (15 
"za") donijelo sljedeće 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst II. izmjena i dopuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD10.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 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. 
 

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  
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te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 
Otvaram raspravu. 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 

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

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

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 
 javnih potreba u kulturi Grada Samobora u 2015. godini u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
 
 
 
AD11.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
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. 
 

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

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

II. 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 II. izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 
dio. 
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AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području 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 odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području grada Samobora. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeća Grada Samobora jednoglasno je (18 

"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 
o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području grada Samobora u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD13.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke 
o izmjenama i dopunama Odluke o spomeničkoj renti. 

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 financije i proračun i  
- Odbor za statutarno-pravna pitanja 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 
Otvaram raspravu. 
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S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomeničkoj renti. 
 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeća Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 
o izmjenama i dopunama Odluke o spomeničkoj renti u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu 

Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD14.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
odluke o dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i 
šumskom zemljištu.  

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 poljoprivredu i šumarstvo 
- 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 dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, 
šumama i šumskom zemljištu. 

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

ODLUKU 
 
o dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i 
šumskom zemljištu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
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AD15.)  
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 

odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada 
Samobora za člana Gradskog vijeća Ivana Vlainića. 

Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da u ime predlagatelja da uvodno 
obrazloženje. 
 

ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda koje su vijećnici 
dobili u materijalima, te napominje da je u Urudžbenom zapisniku netom prije same sjednice 
Vijeća zaprimljena obavijest, odnosno očitovanje gosp. Vlainića koje će pročitati, a ista 
obavijest je urudžbirana u DIP-u, a o tome imamo prijamni štambilj DIP-a.  

Isto kaže: "vezano za točku dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća Grada 
Samobora kojom se predlaže da se članu Gradskog vijeća Grada Samobora Ivanu Vlainiću 
obustavi redovito financiranje do dostave financijskog izvješća, ističe se sljedeće: da je 
sukladno obvezi propisano Zakonom o financiranju političke aktivnosti izborne promidžbe na 
svojoj WEB stranici objavio sljedeće dokumente: 

- Izvješće o primljenim donacijama 
- Izjavu da član Gradskog vijeća nije primao donacije 
- Financijski plan za 2014. i 2015. godinu 
- Program za 2014. i 2015. godinu 
- Godišnji financijski izvještaj i sve ostale pripadajuće izvještaje" 
Drugim riječima gosp. Vlainić tvrdi i podnosi dokaze da je on uistinu to objavljivao.  

No, s obzirom da je ova točka dnevnog reda kao takva bila na dnevnom redu prije sedam dana 
i podijeljena u materijalu, a s obzirom da smo mi morali postupiti sukladno uputama i 
naputku, odnosno prijedlogu Državnog izbornog povjerenstva, ostavili smo na dnevnom redu 
ovu točku dnevnog reda, odnosno ovu točku pred gradskim vijećem, te vas pozivam da o njoj 
glasate. 

 
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. 

 
 IVAN VLAINIĆ - Kao što je pročelnica već i rekla ovo nije prva godina mandata, 
dokumentacija se objavljuje na mojoj WEB stranici, na svim propisanim obrascima. Za svaki 
slučaj ja sam sve te dokumente na novu isprintao, urudžbirao u Državno izborno 
povjerenstvo, a isto tako urudžbirao sam i u urudžbenom zapisniku Grada Samobora. Moram 
istaknuti da su svi dokumenti objavljeni na mojoj službenoj stranici na vrijeme. Molim vas 
budući da prilikom pisanja ove odluke službenici Grada Samobora nisu imali ove informacije 
i dokumentaciju da onda ovu točku odbijemo, odnosno da se glasa da se ista ne usvoji. 
 
 KREŠO BELJAK - Da ja isto pojasnim neke stvari kao predlagač ove točke kako je 
meni objašnjeno, a s time se slažem. U svakom slučaju ova je točka trebala biti na dnevnom 
redu zbog toga jer smo dobili dopis iz Državnog izbornog povjerenstva. No imajući u vidu 
sve skupa što je predloženo i što sam ja vidio, sve dokumente, mislim da ne bi bilo fer prema 
vijećniku Vlainiću, pogotovo što je on jedini nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada 
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Samobora, da mu uskratimo pravo da njegovo djelovanje bude financirano iz gradskog 
proračuna. Predlažem da glasate protiv ovog prijedloga, odnosno da se ne sankcionira ono što 
nam je Državno odvjetništvo reklo da bi mogli, a ne moramo sankcionirati. Dakle, ništa se 
neće dogoditi, pa predlažem da ne sankcioniramo, odnosno da vi ne sankcionirate, a odluka je 
na vama. Dakle, predlažem da glasate protiv. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 
godišnje financiranje iz proračuna Grada Samobora za člana Gradskog vijeća Ivana Vlainića. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 
"protiv") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Ne prihvaća se Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

proračuna Grada Samobora za člana Gradskog vijeća Ivana Vlainića, u tekstu kao što je dan u 
materijalima. 

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

 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odobravanju Sporazumnog raskida Ugovora o zakupu Športskog objekta u 
Samoboru s trgovačkim društvom Nakus 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. 
  

BRNIMIR 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. 

 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Ana Vlah, Boris Makarun, Mario Anušić, 
Krešo Beljak. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Da li se još netko javlja za raspravu? 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na 
glasovanje Prijedlog zaključka o odobravanju Sporazumnog raskida Ugovora o zakupu 
Športskog objekta u Samoboru s trgovačkim društvom Nakus d.o.o. 
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (15 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
 Odobrava se Sporazum o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora KLASA: 944-
01/98-01/25, URBROJ: 238-11-05-98-1 od 20.07.1998. godine, Anex - a Ugovoru o zakupu 
ŠRC Vugrinščak, KLASA: 944-01/98-01/25, URBROJ: 238-11-05-98-3 od 29.03.2002. 
godine i II. Anex - a Ugovoru o zakupu športskog objekta u Samoboru KLASA: 022-05/08-
01/38, URBROJ: 238-11-10/5-08-4 od 22.10.2008. godine sklopljenih između Grada 
Samobora kao zakupodavca i trgovačkog društva NAKUS d.o.o. kao zakupnika za zakup 
ŠRC Vugrinščak uključujući i otkazni rok s danom 31.10.2015. godine, u tekstu kao što je 
dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
  Trgovačko društvo NAKUS d.o.o. dužno je najkasnije do 31.10.2015. godine 
Gradu Samoboru predati u posjed prostor iz točke I. ovog Zaključka.  
 

III. 
 Utvrđuje se da će s danom raskida ugovora preostali iznos sredstava ulaganja iznositi 
1,110.020,22 kuna uvećano za PDV, te će isti biti isplaćen zakupniku, trgovačkom društvu 
NAKUS d.o.o. u jednokratnom iznosu na račun broj: HR8824840081103769137. 
 

IV: 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora za potpisivanje Sporazuma iz točke I. 
ovog zaključka. 
 
 
 
AD17.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Programsko 
i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji 189. Samoborskog 
fašnika. 

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 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 
Programsko i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji 189. 
Samoborskog fašnika. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
 Prihvaća se Programsko i Financijsko izvješće za 189. Samoborski fašnik, Turističke 
zajednice grada Samobora od 02. rujna 2015. godine. 
 

II. 
 Tekst Programskog i Financijskog izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je 
sastavni dio. 
 
 
 
AD18.) 
 BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Ostale 
informacije. 
 S velikim zadovoljstvom pozivam vas sve na izložbu fotografija Anin-perivoja koja se 
otvara danas u Samoborskom muzeju, Livadićeva 7.  

Još jednom vas podsjećam na svečanu sjednicu Gradskog vijeća povodom Dana grada 
koja će se održati iduće subote u 11.00 sati u Hotelu Lavica, pozivnice ste već dobili. 

 
Da li se netko javlja za riječ? 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red današnje sjednice je iscrpljen, 

zaključujem 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 Dovršeno u 15.40 sati. 
 
 
 
ZAPISNIČARKA   PROČELNICA   PREDSJEDNIK 
Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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