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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-01/4 
URBROJ: 238-11-04/03-16-2 
 
Samobor, 25.05.2016. 
 

ZAPISNIK 
sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u utorak, 24. 
svibnja 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, 
Trg kralja Tomislava 5, Samobor. 
  

Započeto u 14.25 sati. 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Željko Bošković, Petar Krešimir 
Bušljeta, Damir Gorišek, Ivan Horvat, Irena Kapor, Vinko Kovačić, Stjepan Kozlina, Boris 
Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav Pađan, Jasenka Skendrović, Branimir 
Šiljak, Franjo Štefanić, Marko Tandarić, Anica Vraneković, te je naknadno stigao: Marinko 
Džepina  
 
IZOČNI VIJEĆNICI: Maja Gračanin - opravdala, Vinko Jaklenec - opravdao, Linda Rossini 
Gajšak - opravdala, Zvjezdana Sečen - opravdala, Vjeran Štublin,  Ivan Vlainić  
 
PROČELNICA: Ana Vlah  
 
OSTALI NAZOČNI: 
- Željko Stanec - zamjenik gradonačelnika Grada Samobora 
- Zvonko Župančić, Mario Anušić, Željko Radovanić, Valentina Horvat, Hrvoje Frankić, 

Juro Horvat - pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 
- Tihomil Mučnjak - viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za provođenje dokumenata 

prostornog uređenja i gradnju 
- Tomislav Dolečki - voditelj izrade plana ispred Centra za prostorno uređenje i arhitekturu 

d.o.o.  
- Josip Petrić - viši referent za informatičke poslove u Uredu gradonačelnika 
- Ivica Karoglan - direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 
- Krešimir Jelić - direktor trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. 
- Mirjana Dimnjaković - ravnateljica Gradske knjižnice Samobor 
- Stjepan Črnjak - predsjednik Zajednice tehničke kulture 
- Marijana Radek - tajnica Samoborskog športskog saveza 
- Vladimir Čerkez - ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti 

Samobor 
- Jelena Vojvoda - ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Samobor 
- Martina Trošelj - ravnateljica Dječjeg vrtića Izvor 
- Nada Gunčić - privremena ravnateljica Dječjeg vrtića Grigor Vitez 
- Luka Kazimović - viši kustos Samoborskog muzeja  
- Mladen Žitković - zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Samobor 
- Željko Koščica - predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora 
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Predstavnici medija. 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 

 
 
BRANIMIR ŠILJAK - Isprika svima zbog malog kašnjenja radi kvara tehnike.  
Pozvani ste na 29. 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 29. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 18 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.  
 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 28. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 31.03.2016. godine. 

Da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 28. sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 31. 

ožujka 2016. 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 skine s dnevnog reda točka 3. Prijedlog odluke o držanju životinja na području grada 

Samobora 
a dosadašnja točka 4. postaje točka 3. i tako redom. 

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 (18 
"za") usvojilo sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Statuta Grada Samobora  
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2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Samobora  

3. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga 
koji se financiraju iz proračuna Grada Samobora 

4. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini 

5. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2016. godini 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja Starogradska – Vugrinščak u Samoboru 

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

8. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini 

9. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini 

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu 
11. Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2015. godinu 
12. Izvješće o radu trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2015. godinu 
13. Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2015. 

godinu 
14. Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobor za 2015. godinu 
15. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor za 2015. godinu 
16. Izvješće o radu Samoborskog muzeja za 2015. godinu 
17. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti 

Samobor za 2015. godinu 
18. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2015. godinu 
19. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2015. godinu 
20. Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza za 2015. godinu 
21. Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora za 2015. godinu 
22. Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Izvor za 2015. godinu  
23. Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2015. godinu  
24. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o zajedničkoj provedbi 

mjera gospodarenja otpadom s Općinom Davor 
25. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu kč. br. 1551, k.o. 

Domaslovec 
26. Prijedlog zaključka o odabire najpovoljnijeg ponuditelja Proenergy d.o.o. u 

postupku javne nabave električne energije za javnu rasvjetu 
27. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja KALA d.o.o. u postupku 

javne nabave radova na uređenju objekta Javne vatrogasne postrojbe  
28. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja MB-TRANSGRADNJA 

d.o.o. u postupku javne nabave radova na izgradnji pješačko - biciklističke staze u 
Ulici grada Wirgesa od Zagrebačke ulice do Ulice kralja Petra Krešimira IV 

29. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku 
javne nabave na rekonstrukciji Ulice Ljudevita Šmidhena 

30. Ostale informacije. 
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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. 
 
 
 BORIS MAKARUN - Jedna tema o kojoj sam ja već govorio u cijenjenom domu, no 
međutim zamoljen od stanara Ulice Mirka Bogovića u Galgovu isto ću ponoviti i zatražiti još 
neka dodatna obrazloženja, te ću zamoliti stručne službe da daju pisani odgovor tako da ljudi 
znaju i imaju odgovor o ovome o čemu ću pitati. 
 Znači, u Ulici Mirka Bogovica u Galgovu već cca 10 mjeseci traju radovi na izgradnji 
pješačke staze. Radove je prvotno izvodila tvrtka Davor Inženjering, a od 2016. godine 
radove izvodi tvrtka Hvar d.o.o. Paralelno s izvođenjem na izgradnji pješačke staze izvode se 
i radovi na izgradnji oborinske odvodnje, ukupna dužina radova je cca 1200 metara. Upravo 
su u tijeku asfaltiranje pješačke staze. U vrijeme izvođenja radova mještani koji žive na 
kućnom broju 60A i 64 nisu dozvolili izvoditelju radova uređenje pješačke staze, tako da uz 
spomenute kućne brojeve pješačka staze ne postoji. Nadalje, vlasnik na kućnom broju 60A, 
Grubiša Zvonko i Mirjana (gospođa je inače članica SDP-a Samobor), je na most koji vodi u 
njegovo dvorište postavio kamenje i spriječio izvođenje bilo kakvih radova. Na poziv 
predsjednika Mjesnog odbora sa spomenutim mještanima su razgovarali i predstavnici 
investitora - Grada Samobora (gosp. Mixich i Gaberc). Radovi na tom dijelu stoje. Osim 
navedenog izvode se radovi na izgradnji oborinske odvodnje. Upitno je o kakvim se točno 
radovima radi, koje se cijevi iz kućanstva spajaju u novopostavljene cijevi. Rađeni su 
priključci na sustav oborinske odvodnje, a ispod toga su cijevi vodoopskrbe. Napominjem da 
u Galgovu ne postoji izgrađeni kanalizacijski sustav već bi sva domaćinstva trebala imati 
atestirane septičke jame. Umjesto septičkih jama velik dio mještana pušta tu fekalnu 
kanalizaciju u grabe. 
 Pitanja na koje mještani žele dobiti odgovor: 
- Koji se konkretni radovi izvode u Ulici Mirka Bogovića i kolika je vrijednost dosad 

izvedenih radova? 
- Na koji način se planira završiti radove na oborinskoj odvodnji i gdje se planira ispustiti, 

to ću nazvati, "vodu" koja dokazi na kraj ulice? 
- Postoji li neka dokumentacija temeljem koje se izvode svi prije navedeni radovi?   
- Zašto nije izgrađena pješačka staza kod kućnih brojeva 60A i 64? 
- Koji je krajnji rok završetka radova? 
 

PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Zamoljen sam pitati vezano o nabavci 
vatrogasnog vozila za DVD Rude, ukupne vrijednosti cca 1.200.000,00 kn, vozilo do danas 
nije isporučeno. Pitaju što je s tim vozilom, i da li će ga DVD Rude dobiti u neko skorije 
vrijeme? 

Drugo pitanje za gosp. Frankića. Prije nekoliko sjednica kada sam imao neko sitno 
izlaganje vezano za turizam u gradu, s novom predsjednicom Turističke zajednice vidim da se 
stvari poboljšavaju i ide to na bolje. Mene zanima čisto vaš osvrt i nekakvo razmišljanje ove 
godine. Koji je cilj Grada vezano za turizam? Da li ste postavili nekakve ciljeve u postotku 
povećanja broj gostiju, noćenja itd.? Da li je uopće realno očekivati barem 5% posjećenosti 
grada Zagreba, tj. od ukupne posjećenosti privući u Samobor? To bi bila ogromna brojka. 

 
ANICA VRANEKOVIĆ - Imam jedan prijedlog za gradsku službu koja je nadležna 

za to. Naime, u Kladju se asfaltira, već jedno određeno vrijeme, cesta i to je sve OK, i znamo 
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kako to ide, da promet ne može funkcionirati kako treba. Međutim dogodilo se da je u 
nedjelju, vjerojatno iz razloga što se pretpostavilo da će biti najmanje prometa, ta cesta 
asfaltirana i to ne bi bilo upitno da nije izuzetno slaba signalizacija napravljena. Naime, 
signalizacija nije nikakva, na komadu tvrdog papira je napisano"obilazak". Ljudi su dolazili 
do mene, ja sam na brijegu iznad Pirotehnike u Rakovici, i kad dođete do mene, možete 
eventualno na poprijek doći na Cerje, ali na Galgovo i u Jasku ne možete doći. Mislim da sam 
u pravu, da je Hvar radio tu cestu ili je radi još danas, ne znam nisam išla onuda jučer niti 
danas, pa bih zamolila službe da u nekakvim takvim situacijama ne dovode u neugodnu 
situaciju ljude da ne znaju kud će. Mi domaći, pod navodnicima, gosp. Stanec, zamjenik 
gradonačelnika zna o čemu govorim, znamo gdje je taj obilazak, ali ima ljudi kojima taj 
obilazak kad je samo napisan sa strelicom ne znači ništa. To je jedan moj prijedlog pa vas 
molim da se ubuduće onima koji rade nekakve radove veli da to nekako jasnije bude 
označeno, da se ne bi ljudi našli u takvoj situaciji gdje ne znaju kuda. 

Imamo još jedno pitanje, i uopće ne znam kako bi to naslovila, jel je pitanje ili ne 
znam što. Mislim, da je bio 09.02. ovog mjeseca kada sam u 7.15 otvorila Novu i među 
udarnim vijestima bila je prijevara u Gradu Samoboru. Nisam se osjećala dobro, vjerojatno 
znate svi o čemu govorim, govorim o kontejnerima na ovom lijepom našem trgiću na našoj 
Tržnici, o investiciji koja je po onom što su novinari rekli, a ja sam gledala poslije toga cijeli 
prilog, koštalo 200.000,00 kn, ispravite me ako griješim, i vidjela sam taj famozni kamion u 
kojeg se utovarivao sav taj otpad koji bi se morao razvrstavati. Zanima me zašto je do toga 
došlo? Čula sam i gosp. Staneca, zamjenika gradonačelnika tu večer i njegovo objašnjenje, ali 
njegovo objašnjenje je bilo tak - tak, napravili smo da ne bi smrdilo i da bi lijepo izgledao 
Samobor. Mogu se djelomično s time složiti, ali moje pitanje dalje slijedi: da li je to onda ipak 
bilo potrebno tako raditi ako nismo znali kud ćemo s tim otpadom i da li taj otpad uopće treba 
zakonski odvajati ili ne? Što to znači za kućanstva? Po nekoj logici stvari koja je išla rečeno je 
da će kućanstva odvajati otpad i da ćemo mi dobiti ne znam jednu, dvije ili tri kante u koje 
ćemo odvajati otpad. Ako će to sve skupa ići u isto vozilo, a građanima to bude samo povisilo 
cijenu, mislim da ne bi trebalo to tako biti i da to nije dobro. Molim vas za neko kratko 
obrazloženje, shvatila sam gosp. zamjenika gradonačelnika toliko koliko jesam, rekao je da to 
nije riješeno zakonski, ali ako zakonski nije riješeno onda se to nije trebalo niti na taj način 
raditi. 

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

odgovori na postavljena pitanja. 
 
ŽELJKO STANEC - Odgovorit ću na postavljena pitanja, gosp. Makarun je u svom 

postavljenom pitanju napomenuo da on traži pismeni odgovor pa će dobiti pismeni odgovor. 
Što se tiče nabavke vozila i pitanje vijećnika gosp. Bušljete, u nabavci smo sada 

momentalno vatrogasnog vozila za DVD Bobovica i sigurno prema planu je i nabavka 
vatrogasnog vozila za DVD Rude. Sve ide prema svom planu utvrđenom od Vatrogasne 
zajednice, i sva DVD-a imat će prema zahtjevima i operativi kojom se bave, bit će opremljena 
vozilima i opremom koja im je potrebna. Znači to već radimo sedam godina i dalje ćemo taj 
program ispunjavati što se tiče opreme naših vatrogasnih društava. 

Što se tiče prijedloga poštovane vijećnice gđe Anice Vraneković, prvo određena je bila 
nedjelja isključivo zbog samog prometnog razloga, jer smo pretpostavili da je nedjelja kao 
neradni dan i da će biti najpogodnije asfaltirati cestu u nedjelju. Djelomično se mogu čak i 
složiti da možda sama prometna regulacija, odnosno ti putokazi nisu bili na najbolji način 
postavljeni, ali na samom ulasku u gradilište kod trgovine Mirnovec stajalo je "obilazak", 
znači Velika Rakovica - Črešni - Koreniči - Pješivička i na ulasku iz smjera Kladje prema tom 
gradilištu ponovno je stajalo uputstvo "obilazak" kojim ulicama. Nedjelja je bila isključivo 
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određena kao dan radi samog manjeg prometa, radi pretpostavke da se ljudima ne žuri, jer nije 
radni dan, pa po meni, osobno, to nije iziskivalo preveliki problem za sam promet vozila. 

Što se tiče objašnjenja samog odvojenog sakupljanja otpada na Tržnici, to je točno, 
sedam kontejnera je bilo tamo postavljeno i dan danas je postavljeno. Mi smo predvidjeli da 
bi se u tih sedam kontejnera prikupljao taj odvojeni otpad, na svakom kontejneru ima naznaka 
za koju je to vrstu otpada (plastika, drvena ambalaža, mješoviti komunalni otpad, staklo itd). 
Krenuli smo s tim odvojenim sakupljanjem i jednostavno smo uvidjeli da se u istom 
kontejneru nalazi mješavina tih vrsta otpada. Naravno, po meni stvarno nema logike ako 
nemate točno definirano na koji način će se odvoziti taj otpad, tko će taj otpad u konačnici 
preuzimati, onda smo prekinuli to odvojeno sakupljanje i krenuli smo s jednim odvozom. Što 
se tiče same cijene od 200.000,00 kn koliko je došla ugradnja tih kontejnera, Grad Samobor je 
sufinancirao taj projekt s 60%, odnosno iznos od 120.000,00 kn, a 40% iznos od 80.000,00 kn 
se sufinancirao iz izvora Fonda za zaštitu okoliša. Grad Samobor je pred jednom novom 
realizacijom tog sakupljanja otpada, rekli ste zbog čega se ljudima ne podijeli tri ili četiri 
kante, ponovno ne možete biti sigurni da će u tih tri ili četiri kante biti, sto posto, da će ljudi 
odlagati sa sigurnošću plastiku, drvenu ambalažu, tekstil, odnosno nešto mješovito. Znači ne 
možete biti sigurni, ponovno takvo odvojeno sakupljanje otpada treba se negdje sortirati da bi 
sigurni bili da u jednoj vrsti otpada nema neke druge vrste otpada. Što se tiče samog projekta 
u skoro vrijeme Komunalac radi idejno rješenje koje je već pred realizacijom poboljšanja 
sakupljanja, odnosno samog tog sortiranja otpada. U najskorije vrijeme sakupljat ćemo 
odvojeni otpad, s time da ćemo iz mješovitog komunalnog otpada odvojiti biorazgradivi 
otpad, to znači da će dvije kante naše domaćinstva dobiti, jednu zelenu i jednu smeđu kantu, 
zelenu već sada imaju, a u smeđu kantu će odlagati taj biorazgradivi otpad, s tim da će se na 
sadašnjem saniranom odlagalištu Trebež prema projektu napraviti kompostana na kojoj bi 
završio taj biorazgradivi otpad, i kao proizvod dobivao bi se kompost. Naredna faza tog 
projekta trebala bi biti izgradnja sortirnica kako bi u budućnosti što manje otpada završavalo 
na nekoj deponiji za zbrinjavanje otpada. 

 
HRVOJE FRANKIĆ - Poštovani vijećniče, vezano uz vaše pitanje o povećanju 

turizma, odnosno priljeva turista kako iz grada Zagreba tako od bilo kuda, intenzivno radimo 
na tome. Intenzivno radimo kroz sve programe, a to znači pomoći svim udrugama koje rade 
određene manifestacije, kroz poticanje samih naših gradskih manifestacija kao i manifestacija 
koje idu preko Turističke zajednice. Nova direktorica Turističke zajednice pokazuje veliku 
inicijativu za pojačanjem tih projekata i tih programa. U svakom slučaju ova brojka od 5% je 
skromna brojka, jer mi se nadamo da će se u nekom periodu od godinu dana itekako osjetiti 
da će priliv turista biti i veći od ovog što ste vi spomenuli. Sredstva su osigurana i intenzivno 
se radi na marketingu i na svemu onome što će u konačnici doprinijeti povećanju broja turista 
u gradu Samoboru. Nadam se da sam vam odgovorio na vaše pitanje. 

 
ANICA VRANEKOVIĆ - Htjela bih samo odgovor na moje prvo pitanje, odnosno 

nije to bilo pitanje, nego je to bio prijedlog, reći da bilo je na kartonu napisano tako, ali ta 
konfiguracija našeg terena je takva da čovjek koji dođe iz Zagreba ne može se snaći, jer nije 
dobro bila organizirana signalizacija. To jednostavno stoji, da ste čuli, a vjerujem da ste čuli s 
obzirom da ste tamo doma, ljudi nisu bili zadovoljni jer taj dio nije bio dobro odrađen. To je 
moj apel da se to u budućnosti ne dogodi, jer neki obilasci kod nas trebaju biti stvarno dobro 
označeni i osmišljeni da bi ljudi znali kud idu, jer dođu na sasvim treću stranu. 

Na moje drugo pitanje, nisam rekla da očekujem da dvije - tri kante, nego sam 
postavila skoro retoričko pitanje, da li će se sada kućanstvima dati dvije ili tri kante da 
odvajaju otpad koji će onda ići u isti kamion, a kućanstvima će po mojoj logici rasti cijena, jer 
ne mogu vjerovati da bi Komunalac to radio za ovu današnju cijenu, ako ništa drugo ta kanta 
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košta. Ako to i bude kako ste mi vi odgovorili, da će se u skoro vrijeme dobiti smeđa kanta, 
sada sam opet ostala zbunjena, jer ako ide otpad u zelene i smeđe kante u isti taj kamion koji 
to odvozi, ne znam gdje će se odvajati taj otpad. Meni to s tim otpadom i s tim svim skupa baš 
i nije jako jasno. Mislim da će se na kraju priča svesti na to da će biti dosta dugo isto kako je i 
do sada, osim što će ljudi dobiti veće račune za odvoz komunalnog otpada. 

 
ŽELJKO STANEC - Stvarno ne znam zašto stalno napominjete veće račune. Ovaj 

puta vam je logika kriva, građani grada Samobora sigurno bez obzira na koji način će se 
sakupljati otpad u gradu Samoboru neće dobiti povećanje cijene otpada. Isti kamion neće 
voziti i biorazgradivi otpad i miješani otpad. U miješanom otpadu može biti plastike, papira i 
tog biorazgradivog otpada, ali ćemo taj biorazgradivi otpad odvojiti, a u zelenoj kanti će znači 
ostati papir, plastika, drvo, možda nešto malo metalne ambalaže, stakla. Znači to je koristan 
otpad koji će se ubuduće sortirati na budućoj sortirnici. Biorazgradivi otpad ići će na 
kompostanu, kao što sam malo prije napomenuo, s time da će biti odvojeni odvoz. Neće se 
ponovno zajedno odvoziti i biorazgradivi otpad i miješani otpad.  

 
ANICA VRANEKOVIĆ - Nije replika, nego još jedna moja rečenica. Na kraju sam 

htjela čuti, da li će se istim kamionom odvoziti jedan i drugi otpad kao do sada? Ja sam čula 
kao i svi drugi da je to tako, a na kraju krajeva sam i vidjela, ali ste mi sada odgovorili da 
neće, da će biti dva kamiona. Ok, vidjet ćemo pa ćemo se onda čuti nekom drugom prilikom. 

 
ŽELJKO STANEC - Da bude potpuno jasno, ne trebaju postojati dva kamiona, 

možete miješani komunalni otpad iz kojega će biti izdvojen biootpad voziti istim kamionom. 
Znači ako se vozi biootpad može se ta truga u kojoj se prevozi oprati i može se voziti 
mješoviti otpad u kojemu nema biootpada. Znači ne moraju postojati dva kamiona. Znači neće 
se zajedno prevoziti, to je vrlo jasno.  Hoćete me silom navesti da kažem da će doći do 
poskupljenja. Još jedanput velim javno neće doći do poskupljenja, ako se vi zalažete za to da 
poskupimo, to je vaša stvar, jer mi se sigurno zalažemo za smanjenje cijena, a ne za 
poskupljenje. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Mislim da je zamjenik gradonačelnika jasno odgovorio na 

pitanja. Znači može ići jednim kamionom, ali i odvojeno, ili s dva kamiona opet odvojeno i 
neće biti poskupljenja. Molim vas nešto novo. 

 
ANICA VRANEKOVIĆ - Moje prvo pitanje vama gosp. predsjedniče. Da li se ja 

mogu javiti? Hvala lijepo. 
To mi se nije prvi put dogodilo i zato postavljam ponovno pitanje. Gosp. zamjenik 

gradonačelnika je sada u ovom zadnjem objašnjenju objasnio kako će se to raditi. Ako sam to 
dobro shvatila, dva puta će ići u toku dana kod mene u Rakovicu na brijeg kamion, jedanput 
će odvesti biorazgradivi otpad, drugi put će odvesti ovaj drugi otpad. Ja sam to shvatila i ja to 
znam, ali ljudi ne znaju i ljudi pitaju. Mi ne želimo povećanje cijene, ali ljude vele, pa se 
mogu i ja nasmijati na to, jer ako Komunalac ide dva puta u isto mjesto, da će to raditi za istu  
cijenu, to je strah ljudi, a ja sam tu zbog ljudi, a ne zbog sebe. Ljudi kažu, ako dobijemo još 
jednu kantu i ako drugi put dođe kamion Komunalca gor, ne vjerujemo da će to biti za istu 
cijenu. Poučeni ovom viješću koja je bila na televiziji, definitivno postoji strah ljudi od 
prevare. Hvala vama gosp. predsjedniče što ste mi dozvolili da se javim, ali drugi put ću 
tražiti povredu Poslovnika, jer mislim da se imam pravo javiti. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Apsolutno imate pravo, ali isto tako imate pravo i razumjeti 

ono što vam govorimo.  
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IRENA KAPOR - Uputila bih molbu nadležnoj službi Grada, a tiče se sanacije 

nogostupa na okretištu autobusa u Bregani. Naime, uslijed čišćena snijega ove zime, ralica je 
odvalila jedan ugao nogostupa te je on sada u krnjem stanju. Dakle, ne samo što tako vizualno 
nagrđuje samo vizuru okretišta, već i predstavlja potencijalnu opasnost od ugroza ljudskog 
života, pa bih apelira da se izvrši izvid stanja nogostupa te pristup sanaciji u što kraćem roku. 

 
TOMISLAV PAĐAN - Imam dva pitanja vezana uz Mjesni odbor Vrhovčak. Zanima 

me kada počinje nastavak izgradnje društvenog doma? Kada mislimo sanirati cestu kod starih 
prostorija mjesnog doma, kod tzv. Starog mlina? Cesta je dosta prometna i frekventna radi 
obližnjeg groblja i stvarno je nesnosno živjeti stanarima koji su pored tog dijela ceste koji je 
uništen. 

 
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Samo bih zamolio gosp. Staneca za odgovor u 

pisanom obliku za pitanje oko nabavke vatrogasnih vozila. 
Imam još jedno pitanje za gosp. Frankića. Zamolio sam vas da mi malo pojasnite da li 

imate, odnosno da li postoji u izgradnji nekakav Master plan razvoja turizma u gradu 
Samoboru? Ovo što ste vi rekli, to su opet sve neke nedefinirane želje, tj. izvedba postojećeg 
stanja. Svake godine se dešavaju neke kulturne manifestacije, to je čisto radi privlačenja 
lokalne publike, to je vrlo lokalni događaj u jednoj vrlo uskoj razini djelovanja. Mene zanima 
kako privući strance koji dolaze ciljano u Zagreb da dođu u Samobor, npr. postoji vam 
elementarni problem, a to problem dolaska od autobusnog kolodvora do centra gdje nije jasno 
uopće naznačeno kako doći do centra i tu se ljudi gube. Druga stvar je, kako ćete vi privući 
ljude koji su već u Zagrebu stranci, a za Samobor, na žalost, za sada ne znaju. To mene 
zanima, jer ovo je sve lokalno. 

 
 BORIS MAKARUN - Pročitao sam na Facebooku, pa pohvaljujem gradske oce o 
besplatnoj dodjeli knjiga samoborskim učenicima. Uz sve to moram biti malo sarkastičan, pa  
podsjetiti da je Klub vijećnika kod donošenja Proračuna za 2016. godinu podnio amandman 
za besplatne knjige za samoborske učenike u iznosu od 2.000.000,00 kn, koji je od vladajuće 
većine glatko odbijen. Znam da je 2017. godine predizborna, ali vjerujem da će i narednih 
godina (2018. i 2019.) i svih narednih godina samoborski učenici dobivati besplatne 
udžbenike. Još jednom hvala. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Zahvaljujem na pohvali gosp. Makarunu. 
 Molim gosp. Željka Staneca, zamjenika gradonačelnika da odgovori na postavljena 
pitanja. 
 
 ŽELJKO STANEC - Što se tiče postavljenog pitanja uvažene vijećnice gđe Irene 
Kapor, sanacija nogostupa kod okretišta u Bregani, to će biti izdan nalog trgovačkom društvu 
Komunalac i mislim da se to bude u jednom vrlo kratkom i razumnom roku riješilo. 
 Što se tiče postavljenog pitanja gosp. Tomislava Pađana u svezi izgradnje društvenog 
doma u Vrhovčaku, moram reći da je ugovor potpisan, išlo se preko kreditnog zaduženja, 
čekali smo odobrenje, odnosno potpis ugovora s bankom. Sve je spremno, ugovor s 
izvođačem je potpisan i mislim da kroz vrlo skoro ili kratko vrijeme ići ćemo u nastavak 
izgradnje tog društvenog doma.  
 Odron na cesti, to je došlo do klizišta to znate i sami, u projektnoj fazi je rješavanje 
problematike oko tog odrona, no, međutim asfaltirat ćemo onaj dio ceste što je trgovačko 
društvo Komunalac izvadilo radi poboljšanja uvjeta, a sam odron se bude onda na temelju 
izrađenog projekta sanirao. 
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 Sada mi nema uvaženog vijećnika gosp. Borisa Makaruna da mu zahvalim na 
pohvalama. 
 Hrvoje Frankić će odgovoriti na postavljeno pitanje. 
 
 HRVOJE FRANKIĆ - Što se tiče postavljenog vašeg pitanja vezano uz Master plan 
turizma, ono što vam mogu reći da mi imamo u našem programu, kako imamo financijski 
plan, tako imamo i programski plan svih aktivnosti kojeg smo donijeli tamo u dvanaestom 
mjesecu 2015. godine za 2016. godinu. Što se tiče preciznijeg plana, siguran sam da nova 
direktorica Turističke zajednice ima precizniji plan, bez obzira u kojoj formi i kako se on 
zove, ali kao takvog ga ima i pretpostavljam da ćete imati priliku da vam ga ona kao takvog 
podastre. 
 
 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 Statuta 
Grada Samobora. 

Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora 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, te je u ime Odbora za statutarno - pravna pitanja iznijela 
mišljenje: 

1. Prijedlog Statuta Grada Samobora upućuje se predsjedniku Gradskog vijeća 
Grada Samobora radi uvrštenja u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog 
vijeća. 

2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu Statuta Grada Samobora provede 
raspravu i isti usvoji. 

 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor 
za statutarno - pravna pitanja čiji je zaključak pročelnica pročitala. 

 
 Otvaram raspravu. 

S obzirom da se nitko ne javlja za raspravu zaključujem raspravu i dajem na 
glasovanje Prijedlog Statuta Grada Samobora. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 
"za") donijelo sljedeći 
 

STATUT 
 

Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Statuta Grada Samobora prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD2.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora.  
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora 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, te je u ime Odbora za statutarno - pravna pitanja iznijela 
mišljenje: 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Samobora upućuje se predsjedniku Gradskog vijeća Grada Samobora radi 
uvrštenja u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća. 

2. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora provede raspravu i istu usvoji. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda proveo je Odbor 

za statutarno-pravna pitanja čiji je zaključak pročelnica pročitala. 
 

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

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora.  
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 

"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora u tekstu kao što je dan 
u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD3.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz 
proračuna Grada Samobora. 

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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za komunalnu djelatnost 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 određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se 
financiraju iz proračuna Grada Samobora. 

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

ODLUKU  
 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD4.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada 
Samobora u 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada 
Samobora u 2016. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD5.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Samobora u 2016. godini. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganje 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2016. godini. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 
"za") donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Samobora u 2016. godini., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njego je sastavni dio. 
 
 
 
AD6.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Starogradska – 
Vugrinščak u Samoboru. 

Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje, te da ujedno pročita zaključak Odbora za zaštitu 
okoliša i prostorno uređenje. 
 
 MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu, te u ime Odbora za zaštitu okoliša i prostorno 
uređenje daje sljedeći zaključak: 

1. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Starogradska -Vugrinščak u Samoboru, u tekstu kao što 
je dan u materijalima za sjednicu, s time da se utvrđuje  da za članak 6. Prijedloga 
odluke kojim se briše  članak 62. nije dato adekvatno obrazloženje te da se on dodatno 
pojasni.  
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2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o točki 1. ovog zaključka provede 
raspravu te istu usvoji. 
Zatražili smo objašnjenje izrađivača, koji je tu među vam prisutan, i rečeno je da 

obrazloženja u planu nema i da isto ne smije biti prema Zakonu o prostornom uređenju 
građevina čija je namjena suprotna planiranoj namjeni, da takve građevine postoje trebalo 
bi ih srušiti. Za sve građevine koje se nalaze u obuhvatu plana su detaljno propisani uvjeti 
rekonstrukcije ovisno o namjeni i niti jedna nije ostala nepokrivena. Tako da se članak 62. 
zapravo ne odnosi niti na jednu građevinu u obuhvatu plana. Dakle, sve se postojeće 
građevine mogu rekonstruirati, neke samo u postojećim gabaritima, a neke se mogu i 
povećati ovisno o brojnim faktorima, a to su Konzervatori, odredbe GUP-a i drugo. Za ove 
odredbe članka 62. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja već nekoliko godina 
unazad traži da se izbaci iz plana jer nije u skladu sa zakonom. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 

sljedeća radna tijela: 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje čiji zaključak vam je pročitao pročelnik i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 

 
koji je donio zaključak da prihvaća navedenu točku 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 donošenju Urbanističkog plana uređenja 
Starogradska – Vugrinščak u Samoboru. 

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

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Starogradska – 
Vugrinščak u Samoboru, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD7.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada 
Samobora. 

Molim gđu Anu Vlah, pročelnica 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

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

ODLUKU 
 

o izmjenama Odluke 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. 
 
 
 
AD8.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog plana 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini. 

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

PLAN 
 

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu. 
 Tekst Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog plana 
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola 
Grada Samobora u 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini. 

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

PLAN 
 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola 
Grada Samobora u 2016. godini, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD10.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Godišnji izvještaj o 
izvršenju 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. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
gosp. Marinko Džepina, te je sada nazočno 19 vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 
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- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  
-  

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 

"za" i 2 "suzdržan") donijelo sljedeći 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 

o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima 
za sjednicu. 
 Tekst Godišnjeg izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD11.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2015. godinu. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (18 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
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Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2015. godinu, u 
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2015. godinu. 

Molim gosp. Krešimira Jelića, direktora trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o., 
da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

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

 
BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 

sljedeća radna tijela: 
- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Izvješće o radu trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (17 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2015. 

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

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

 
 
 
AD13.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2015. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića, direktora trgovačkog društva Poduzetnički centar 
Samobor da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 
su vijećnici dobili u materijalima. 
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BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 

sljedeća radna tijela: 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za financije i proračun i  
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 

"za") donijelo sljedeći 
ZAKLJUČAK 

 
I. 

Prihvaća se Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 
2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD14.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
Gradske knjižnice Samobor za 2015. godinu. 

Molim gđu Mirjanu Dimnjaković ravnateljicu Gradske knjižnice Samobor, da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 MIRJANA DIMNJAKOVIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a 
koje su vijećnici dobili u materijalima. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 

Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobor za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
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I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobora za 2015. godinu, u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD15.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
Pučkog otvorenog učilišta Samobor za 2015. godinu. 

Molim gđu Jelenu Vojvoda, ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 JELENA VOJVODA - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 

Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor za 2015. godinu, u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
Samoborskog muzeja 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 

Izvješće o radu Samoborskog muzeja za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Samoborskog muzeja za 2015. godinu, u tekstu kao što je 

dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD17.) 

BRANIMIR ŠILJAK -Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor za 2015. godinu. 

Molim gosp. Vladimira Čerkeza, ravnatelja Ustanove Sportski objekti Samobor, da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 VLADIMIR ČERKEZ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor za 
2015. godinu. 

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

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski 

objekti Samobor za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD18.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2015. godinu. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Marinko Džepina, Mladen Žitković. 
 
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 

raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora 
za 2015. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (13 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2015. 

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

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

 



22 
 

 
 
 
 
AD19.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2015. godinu. 

Molim gosp. Željka Koščicu, predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Samobora, da 
u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 ŽELJKO KOŠČICA - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
 U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Ivan Horvat, Marinko Džepina. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 
2015. godinu. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2015. godinu, u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD20.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 
Samoborskog športskog saveza za 2015. godinu. 

Molim gđu Marijanu Radek, tajnicu Samoborskog športskog Saveza, da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 MARIJANA RADEK - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
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BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 

sljedeća radna tijela: 
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravne poslove  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza za 2015. godinu, u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD21.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora za 2015. godinu. 

Molim gosp. Stjepana Črnjaka, predsjednika Zajednice tehničke kulture Grada 
Samobora, da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 STJEPAN ČRNJAK - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 

Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora za 2015. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 

"za") donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Samobora za 2015. 

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

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

 
 
 
AD22.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Izvještaj o 
poslovanju Dječjeg vrtića Izvor za 2015. godinu.  

Molim gđu Martinu Trošelj, ravnateljicu Dječjeg vrtića Izvor, da u ime predlagatelja 
da uvodno obrazloženje. 
 
 MARTINA TROŠELJ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Izvor za 2015. godinu.  
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 

"za") donijelo sljedeći 
ZAKLJUČAK 

 
I. 

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Izvor, Gustava Krkleca 2, Samobor, 
za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD23.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Izvještaj o 
poslovanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2015. godinu.  

Molim gop. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 
Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2015. godinu.  

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez, Perkovčeva 88/1, 

Samobor, za 2015. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD24.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja 
otpadom s Općinom Davor. 

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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera 
gospodarenja otpadom s Općinom Davor. 
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Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Stavlja se van snage Zaključak Gradskog vijeća Grada Samobora, KLASA: 021-

05/16-01/2, URBROJ: 238-11-04/03-16-7 od 18.03.2016. godine. 
 

II. 
Odobrava se uspostava međusobne suradnje između Grada Samobora i Općine Davor, 

a koja se odnosi na zajedničku provedbu mjera gospodarenje otpadom, o čemu će se sklopiti 
poseban Sporazum, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

III. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis Sporazuma iz točke 2. ovog 
zaključka. 
 

IV. 
 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima 
Grada Samobora. 
 
 
 
AD25.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu kč. br. 1551, k.o. Domaslovec. 

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. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu kč. br. 1551, k.o. Domaslovec. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (16 

"za") donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

I. 
Utvrđuje se da je kč. br. 1551, upisana u zk. ul. 3893, k.o. Domaslovec (k.o. Vrbovec 

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

 
II. 

Ukida se dio javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste na upravljanju Grada 
Samobora, kč. br. 1551, zk.ul. 3893, k.o. Domaslovec (k.o. Vrbovec po katastru) u pov. od 16 
m2, sukladno geodetskom elaboratu br. 61/2016 ovjerenom od Državne geodetske uprave, 
Područnog ureda za katastar Zagreb, Odjela za katastar nekretnina Samobor, KLASA: 932-
06/16-02/190, URBROJ: 541-10-06/4-16-3 od 22.03.2016. godine i upisuje u vlasništvo 
Grada Samobora temeljem članka 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11., 22/13., 
54/13., 148/13. i 92/14.). 
 

III. 
Grad Samobor dozvoljava, da se bez ikakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja, u 

zemljišnim knjigama Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru, 
Zemljišno - knjižnog odijela, na temelju ovog zaključka izvrši ukidanje statusa javnog dobra u 
općoj uporabi,  dijela  kč. br. 1551, zk. ul. 3893, k.o. Domaslovec (k.o. Vrbovec po katastru),  
u površini od 16 m2, sukladno geodetskom elaboratu br. 61/2016 ovjerenom od Državne 
geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zagreb, Odjela za katastar nekretnina 
Samobor, KLASA: 932-06/16-02/190, URBROJ: 541-10-06/4-16-3 od 22. 03. 2016. godine, 
te da se isti upiše u vlasništvo Grada Samobora. 
 
 
 
AD26.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetšestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabire najpovoljnijeg ponuditelja Proenergy d.o.o. u postupku javne nabave 
električne energije za javnu rasvjetu. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 zaključka o odabire najpovoljnijeg ponuditelja Proenergy d.o.o. u postupku javne 
nabave električne energije za javnu rasvjetu. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponuda ponuditelja trgovačkog društva Proenergy d.o.o., J. Marohnića 1, 

10 000 Zagreb, OIB: 63962176928, broj 2016/S 002-0005527 od 2.5.2016. godine u iznosu 
od 2.661.399,80 kuna bez PDV- a, što s PDV- om u iznosu od 665.349,95 kuna ukupno iznosi 
3.326.749,75 kuna, te se odobrava sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem na 
rok do dvije godine za nabavu električne energije za javnu rasvjetu, nakon provedenog 
otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti pod evidencijskim brojem 1-VV-16-2, 
koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0005527. 
 

II. 
 Temeljem okvirnog sporazuma iz točke I. ovog zaključka, odobrava se sklapanje 
Ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem, trgovačkim društvom Proenergy d.o.o., J. 
Marohbnića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 63962176928 u iznosu od 1.322.304,45 kuna bez PDV-a, 
što sa PDV-om u iznosu od 330.576,11 kuna ukupno iznosi 1.652.880,56 kuna za nabavu 
električne energije za javnu rasvjetu u 2016. godini. 
 

III. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis okvirnog sporazuma iz točke I. 

ovog zaključka i ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma iz točke II. ovog 
zaključka. 
 

IV. 
 Sredstva za nabavu iz točke II. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 
Održavanje i potrošnja javne rasvjete, Aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete, 
podskupina 322 (Rashodi za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu) iz Proračuna 
Grada Samobora za 2016. godinu.  
 
 
 
AD27.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetsedmu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja KALA d.o.o. u postupku javne nabave radova 
na uređenju objekta Javne vatrogasne postrojbe. 

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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

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

Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja KALA d.o.o. u postupku javne 
nabave radova na uređenju objekta Javne vatrogasne postrojbe. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponudu ponuditelja trgovačkog društva KALA d.o.o., Frankopanska 97A, 

35 404 Cernik,  OIB: 94389348128, broj 20/16 od 3.5.2016. godine u iznosu od 1.948.744,50 
kuna bez PDV- a, što s PDV- om u iznosu od 487.186,13 kuna ukupno iznosi 2.435.930,63 
kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova na UREĐENJU 
OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, nakon provedenog otvorenog postupka 
javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 18-MV-16-12, koji je objavljen u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0007799. 

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

II. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz točke 
I. ovog zaključka. 
 

III. 
 Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 007, Program 
Gospodarenje stambenim i poslovnim fondom, Kapitalni projekt Uređenje objekta Javne 
vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec, Namjenski primitci od zaduživanja, 
podskupina 451 (Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u Vojarni) iz Proračuna Grada 
Samobora za 2016. godinu. 
 
 
 
AD28.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetosmu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja MB-TRANSGRADNJA d.o.o. u postupku 
javne nabave radova na izgradnji pješačko - biciklističke staze u Ulici grada Wirgesa od 
Zagrebačke ulice do Ulice kralja Petra Krešimira IV. 

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. 
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BRANIMIR ŠILJAK - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja MB-TRANSGRADNJA d.o.o. u 
postupku javne nabave radova na izgradnji pješačko - biciklističke staze u Ulici grada 
Wirgesa od Zagrebačke ulice do Ulice kralja Petra Krešimira IV. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponuda ponuditelja trgovačkog društva MB - TRANSGRADNJA d.o.o., 

Kralja Petra Svačića 20, 49 000 Krapina,  OIB: 27920801942, broj 51/16 od 4.5.2016. godine 
u iznosu od 1.069.903,15 kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 267.475,79 kuna 
ukupno iznosi 1.337.378,94 kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 
nabavu radova na IZGRADNJI PJEŠAČKO - BICIKLISTIČKE STAZE U ULICI GRADA 
WIRGESA OD ZAGREBAČKE ULICE DO ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV, 
nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim 
brojem 14-MV-16-13, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 
2016/S 002-0007815. 

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

II. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz točke 
I. ovog zaključka. 
 

III. 
 Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 
Ceste, Kapitalni projekt Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II 
(Gmajna), Namjenski primitci od zaduživanja, podskupina 421 (Izgradnja novih prometnica 
na prostoru DPU Giznik II (Gmajna)) iz Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu. 
 
 
 
AD29.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdevetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne nabave na 
rekonstrukciji Ulice Ljudevita Šmidhena. 

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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja HVAR d.o.o. u postupku javne 
nabave na rekonstrukciji Ulice Ljudevita Šmidhena. 

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

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponudu ponuditelja, trgovačkog društva Hvar d.o.o., Nikole Šubića 

Zrinskog 16/A, 10 430 Samobor,  OIB: 56710177871, broj 18/2016 od 30.03.2016. godine u 
iznosu od 1.407.477,50 kuna bez PDV- a, što s PDV-om u iznosu od 351.869,38 kuna ukupno 
iznosi 1.759.346,88 kuna, te se odobrava sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova 
na REKONSTRUKCIJI ULICE LJUDEVITA ŠMIDHENA, nakon provedenog otvorenog 
postupka javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem 8-MV-16-09, koji je 
objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0005222. 

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

II. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis ugovora o javnoj nabavi iz točke 
I. ovog zaključka. 
 

III. 
 Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Razdjelu 006, Program 
Ceste, Kapitalni projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, Namjenski primitci od 
zaduživanja, podskupina 421 (Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta) iz Proračuna Grada 
Samobora za 2016. godinu. 
 
 
 
AD30.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Ostale 
informacije. 

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Samobor planira se održati u četvrtak, 30. 
lipnja o.g., pa to kažem samo da znate, to bi bio rebalans proračuna. 

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

zaključujem 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 
  Dovršeno u 16.55 sati. 
 
 
ZAPISNIČARKA   PROČELNICA   PREDSJEDNIK 
Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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