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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SAMOBOR 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-01/8 
URBROJ: 238-11-04/03-16-2 
 
Samobor, 25.11.2016. 
 

ZAPISNIK 
sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u utorak, 24. 
studenog 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, 
Trg kralja Tomislava 5, Samobor 
  

Započeto u 14.00 sati. 
 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Petar Krešimir Bušljeta, 
Marinko Džepina, Damir Gorišek, Maja Gračanin, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Irena Kapor, 
Vinko Kovačić, Stjepan Kozlina, Boris Makarun , Željko Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav 
Pađan, Linda Rossini Gajšak, Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo 
Štefanić, Marko Tandarić, Anica Vraneković, te je naknadno stigao Željko Bošković 
 
 
IZOČNI VIJEĆNICI: Vjeran Štublin, Ivan Vlainić  
 
PROČELNICA: Ana Vlah  
 
 
OSTALI NAZOČNI: 
- Željko Stanec - zamjenik gradonačelnika Grada Samobora  
- Sanja Horvat Iveković - zamjenica gradonačelnika Grada Samobora 
- Zvonko Župančić, Mario Anušić, Juro Horvat, Željko Radovanić, Valentina Horvat, 

Hrvoje Frankić, Mladen Ogrinc - pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 
- Loranda Novosel - voditeljica Referade za financije i proračun u Upravnom odjelu za 

financije 
- Andrea Beribak - voditeljica Referade za poslove riznice u Upravnom odjelu za financije 
- Petar Grgečić - voditelj Referade za mjesnu samoupravu u Upravnom odjelu za 

komunalne djelatnosti 
- Zoran Hebar - predstavnik Urbanističkog zavoda grada Zagreba d.o.o. 
- Sandra Ivanuš - zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Grigor Vitez 
- Martina Trošelj - ravnateljica Dječjeg vrtića Izvor 
- javnost 

 
Predstavnici medija. 
 
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 33. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao 
kao predsjednik Gradskog vijeća na današnji dan u 14.00 sati. Prije otvaranja sjednice molim 
gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost 
vijećnika. 

 
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 33. sjednici prozivkom 

vijećnika. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici 
nazočno 22 vijećnika, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje 
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.  
 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo Zapisnik sa 32. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora održane 15.09.2016. godine. 

Da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 32. sjednice? 
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Verificira se Zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 15. 

rujna 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.  

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 (22 
"za") usvojilo sljedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Bobovica 2 u Samoboru 

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, 
Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor 

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zaduženju Grada Samobora 
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu 
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 

2016. godinu 
6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. 
godinu 

7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Samoboru za 2016. godinu 
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8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom 
imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2016. godinu 

9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 
poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2016. godinu 

10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju Grada Samobora za 2016. godinu  

11.  Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 
2016. godinu 

12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 
2016. godinu 

13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 
2016. godinu 

14. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
za 2016. godinu 

15. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini 

16. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2016. 
godini. 

17. Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava 
18. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu - 

prethodna rasprava 
19. Nacrt prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. godinu - 

prethodna rasprava 
20. Nacrt prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu – 
prethodna rasprava 

21. Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 
2017. godinu – prethodna rasprava 

22. Nacrt prijedloga Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i 
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna 
rasprava 

23. Nacrt prijedloga Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i 
turizma Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava 

24. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 
Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava 

25. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2017. godinu 
– prethodna rasprava 

26. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2017. godinu – 
prethodna rasprava 

27. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2017. godinu – 
prethodna rasprava 

28. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 
2017. godinu – prethodna rasprava 

29. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 
Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava 

30. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave 
opskrbe električne energije za zgrade 

31. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka o isplati financijskih sredstava za 
nabavu vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rude 
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32. Prijedlog zaključka o prijenosu nefinancijske imovine Grada Samobora na Osnovnu 
školu Samobor  

33. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2015. – 2016. 
34. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor za pedagošku godinu 2015. – 2016. 
35. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova odbora Gradskog vijeća Grada 

Samobora 
36. 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. 
 
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - Imam dva pitanja i obadva bi naslovila na odjel za 
komunalnu infrastrukturu, na pročelnika ili nekog iz odjela. Prvo pitanje se odnosi na Gmajnu 
u Maloj Rakovici, odnosno od vojarne prema Maloj Rakovici. Znate svi o čemu govorim, 
svaki dan tuda prolazim i vidim da je negdje pri kraju izgradnja komunalne infrastrukture. 
Naime, vidim da se nešto kopalo duboku i da je cesta otprilike tu pri kraju, no međutim 
postoji jedan problem, odnosno zanima me, svojevremeno kada sam postavila pitanje za 
društveni dom za Malu Rakovicu, na ovom Gradskom vijeću je bilo obećano da će u jednom 
od tih dijelova Gmajne biti rađen i društveni dom, a to je vjerojatno južni dio prema Rakovici. 
Moje pitanje glasi: da li je to točno i da li to stoji ili je to bilo samo obećanje, ludom 
radovanje, ili će se to raditi? To pitanje postavljam zbog toga jer mi nije jasno zašto se sada 
odmah dok je rađena infrastruktura koja ide za parcelaciju, gdje će se prodavati zemljište za 
izgradnju tog naselja, nije odmah u tom dijelu napravila infrastruktura jer bi to bilo puno 
jeftinije, puno lakše. Društveni dom nama iz Male Rakovice kojeg nemamo fali, sada u ovom 
momentu, vani je hladno i mi nemamo gdje ništa održati, nikakav sastanak, nikakav odbor. 
Moje pitanje glasi: zašto komunalna infrastruktura nije prošla i tim dijelom? Da li je opcija 
društvenog doma stvarna za taj dio Male Rakovice ili nije? 
 Drugo pitanje se odnosi na pješački prijelaz u Ulici grada Wirgesa kod Samoborke, 
odnosno zebru koja je sada kada se radio pješački dio i dio za bicikliste koji je napravljen 
petnaestak ili dvadeset metara iza semafora, odnosno iza tog pješačkog prijelaza ili zebre. 
Prvo ne znam da li je to jako sigurno, ne mogu o tome puno pričati i znam da ljudima koji 
izlaze iz autobusa problem prolaziti, ali mi se sve čini da je to preblizu. Međutim sporna je još 
jedna činjenica da taj pješački prijelaz, odnosno zebra nema projekta niti je dobila dozvolu od 
policije. Zanima me o čemu se radi? 
 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Zamoljen sam pitati, a kako se i vrtimo ovih 
dana samo oko ceste i infrastrukture. Dalmatinska ulica, u kojoj je fazi projekt? 
 Drugo, cesta Gabrovica - Gornja Vas koja je puna rupa, obećano je na tribini 
gradonačelnika da će se do 01.11. sve riješiti, ali do dana današnjeg još ništa nije krenulo. To 
sam čisto zamoljen pitati, pa molim da mi se na to odgovori da znam ljudima proslijediti 
odgovor. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora konstatira da je stigao vijećnik 
Željko Bošković, pa su sada nazočna 23 vijećnika. 
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 IVAN HORVAT - Pitanje u vezi prevencija poplava na potoku Bregani. Hrvatska 
zastupana s Hrvatskim vodama i Slovenija, ne znam koja asocijacija tamo to zastupa, su 
napravile strateški program prevencije voda sliva gornje Save, među njima je i potok Bregana. 
To je program pod nazivom FRISCO i obuhvaća negrađevinski i građevinski dio, ovaj 
negrađevinski dio izgleda da će se financirati iz Fonda EU, a građevinski dio koji nas više 
interesira vjerojatno će se financirati sredstvima iz Hrvatskih voda. Interesira me dokle se 
došlo u pregovorima oko izrade barem projekta za retencije na Bregani? To bi bile tri 
retencije na tri potoka koja se slijevaju u Breganu, ako to riješimo poplave više neće biti. 
 Inače pohvaljujem o posljedicama poplave već se privodi kraju, znači da će most 
uskoro biti napravljen, u Grdanjcima je brana napravljena, nadam se da će i nogostup biti 
napravljen. Evo, ako netko može odgovoriti oko toga da li Hrvatske vode planiraju sredstva 
sljedeće godine za izradu projekata tih retencija? 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Željka Staneca, zamjenika gradonačelnika da 
odgovori na postavljena pitanja. 
 
 ŽELJKO STANEC - Na postavljena pitanja uvažene vijećnice gđe Anice 
Vraneković, što se tiče izgradnje Gmajne, odnosno kompletne komunalne infrastrukture, a 
temeljeno na obećanjima u daljnjoj fazi izgradnje društvenog doma za mještane Mjesnog 
odbora Mala Rakovica. To nikada nije bila floskula, niti pusto obećanje, Grad Samobor u 
narednom periodu sigurno planira izgraditi društveni dom za mještane Male Rakovice. U ovoj 
fazi je izgradnja prometnica s kompletnom infrastrukturom (vodovodom, kanalizacijom, 
strujom i plinom), znači svi ti preduvjeti za bilo koju parcelu, a radi se o trideset sedam 
parcela u koju ulazi i društveni dom Mala Rakovica, svi ti preduvjeti komunalne 
infrastrukture nalaze se u samoj prometnici. U ovoj fazi naravno da se neće ići s uređenjem, 
niti s asfaltiranjem tih prometnica, odnosno nogostupa, već kako će se prodavati ta zemljišta 
na Gmajni, onda će se na tu komunalnu infrastrukturu budući objekti i priključivati. 
 Što se tiče pješačke staze na Ulici grada Wirgesa, odnosno nekih pedesetak metara 
iznad semafora, odnosno križanja Ulice Petra Krešimira i Ulice grada Wirgesa postoji projekt 
za horizontalnu signalizaciju i na to je dana suglasnost policije. Ne znam zbog čega, to može 
biti vaš osobni dojam da je možda zebra, odnosno taj pješački prijelaz neprimjeren. Za taj 
pješački prijelaz postoje sve potrebne suglasnosti nadležnih institucija. Naravno da se pješački 
prijelaz nalazi na mjestu autobusnog stajališta i namijenjen je za prelazak pješaka na suprotnu 
stranu, a što ste i sami rekli, na kojoj je izgrađena nova biciklistička staza, odnosno nogostup. 
 Što se tiče postavljenog pitanja gosp. Bušljete, Dalmatinska ulica, točno je da tamo 
ima određenih problema s dinamikom izvođenja radova. Za sve one rokove koji nisu 
opravdani, a jedino tko može opravdati rokove kašnjenja to je nadzor, nadzor koji obavlja 
nadzor na toj prometnici, ako produžetak tih rokova bude neopravdan temeljem potpisanog 
ugovora, a radi se o dva promila, izvođač je dužan u Proračun Grada Samobora vratiti taj 
novac, odnosno mi ćemo mu ustegnuti od konačne situacije. Rok za izvođenje radova je 
01.12., a sada nekom dinamikom, možda i griješim u svojoj procjeni, možda nisam 
najmjerodavnija osoba koja bi to treba procijeniti, to je naravno struka, mislim da će se to 
kasniti nešto poslije dvanaestog mjeseca. 
 Što se tiče ceste prema Žumberku, odnosno dionica Grdanjci - Budinjak, nije bila 
obećana rekonstrukcija te ceste, već je bilo obećano redovito održavanje. Trgovačko društvo 
Komunalac vrši na toj dionici te ceste redovito održavanje, a pod to redovito održavanje spada 
krpanje udarnih rupa, uređivanje bankina, šišanje pokosa uz samu cestu, odnosno uređivanje, 
odnosno šišanje tog granja koje je u koridoru te same prometnice. To trgovačko društvo 
Komunalac obavlja u svom redovitom poslovanju. 
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 Što se tiče postavljenog pitanja, ujedno i komentara gosp. Ivana Horvata, Grad 
Samobor je poduzeo određene mjere, što je mogao sam, kod sanacije tog vodotoka, to je samo 
jedan uvodni dio te sanacije. Napominjem, sanacija mosta koja je financirana iz Proračuna 
Grada Samobora u 100% iznosu, čak je bilo dogovoreno u Hrvatskim vodama da bi jedan dio 
projekta, a govorim o projektu sama ta stabilnost tog mosta, odnosno nosive stope koje smo 
dogovorili, gosp. Zvonku Župančić i ja, kada smo bili u Hrvatskim vodama da bi to oni 
sufinancirali, no međutim zbog neke brzine, odnosno odcijepljenosti mještana Žumberka s 
Gradom Samoborom ipak smo u Proračunu osigurali vlastita sredstva. Znači sredstva svih 
građana koji plaćaju naš Proračun Grada Samobora i taj most je pred završetkom. 
 Što se tiče same izgradnje retencija, također je na tom sastanku bilo dotaknuto i to 
pitanje, kada će Hrvatske vode krenuti s izgradnjom tih retencija. Točno je da se radi o tri 
retencije koje bi onda u potpunosti smanjile rizik od tih poplava. Oni su u tom zajedničkom 
projektu, što ste dobro rekli, jer uključila se i Slovenija, koji bi financirali, odnosno 
sufinancirali iz Fondova EU. Znači radi se na tom projektu, ponovno će realizirati jedan 
sastanak, jer je nova uprava došla u Hrvatske vode. Grad Samobor će se založiti da što je prije 
moguće da Hrvatske vode krenu u taj projekt, odnosno u realizaciju izgradnje tih retencija.  
 
 LINDA ROSSINI GRAJŠAK - Imam jedno pitanje iz komunalnog i društvenog 
resora, pa molim da mi se onda netko od resornih zamjenika gradonačelnika javi ili netko od 
resornih pročelnika. 
 Na području bivše vojarne Taborec uz sadržaje koji su realizirani i one druge koji su 
pred realizacijom, svojevremeno je najavljen i bazen. Jel je mogućnost izgradnje bazena na toj 
ili nekoj drugoj lokaciji u gradu Samoboru na razmatranju, ako da, u kojoj fazi, ako nije, zašto 
nije? Molim obrazloženje. 
 
 BORIS MAKARUN - Imat ću nekoliko komunalnih pitanja, pa će možda biti jedno 
više od ono dva dozvoljeno, ali sve se svodi na isto. 
 Na kraju Bogovićeve ulice u Galgovu gdje odvodnja prelazi u otvoreni jarak, tu 
moram reci da je to riječ o zadnjoj kući u selu. Da malo pojasnim, prolazio sam nekoliko puta 
zadnjih dana tamo i zgrozio sam se onim što sam vidio, a mogu si misliti kako je čovjeku koji 
živi preko ceste kada su visoke temperature i kada su ljetni mjesece. Molio bih gradske službe 
da netko izađe na teren i da taj problem probaju riješiti na primjereniji način, jer ovaj otvoreni 
jarak ovakav kakav je sada svakako nije primjeren da takav ostane, pogotovo što je to sada 
gusto prometna ulica, a na kraju krajeva ljudi žive tu u blizini. 
 Drugo pitanje odnosi se na autobusnu stanicu u Domaslovcu u smjeru Samobora, ako 
gledamo od Svete Nedelje, kod klesara Olujuć i Lucić, moram reći da naš uvaženi kolega i 
moj uvaženi kolega Džepina još prije godinu dana zahvali se Gradu na izgradnji te stanice, no 
međutim ona, kako mi kaže prijatelj iz Domaslovca, još dan danas nije gotova. Postavljam 
pitanje, kada će se konačno završiti ta autobusna stanica? 
 Vrlo kratko pitanje, cesta prema Bobovici kada se planira dovršetak iste? 
 
 IRENA KAPOR - Ovom prigodom podsjetila bih na pitanje, odnosno molbu, koje je 
bilo upućeno u okviru tribine dogradonačelnika u mjestu Dubrava Samoborska, a ticalo se 
zapravo školaraca koji redovno putuju autobusnom linijom za Slani Dol. Naime da pojasnim, 
autobus ostavlja djecu na stajalištu u Ludviću i ona imaju veliki komad puta u brijeg 
propješačiti, stoga obzirom da mnoštvo djece redovito koristi tu liniju bilo je apelirano da se 
izađe djeci u susret na način da barem neke glavne školske linije prometuju uz taj strmi brijeg 
sve do rasprela na početku sela. Mišljenja samo zapravo da koncesionaru to ne bi predstavljao 
problem, obzirom da je cesta dosta široka, posjeduje dostatan radijus za zaokretanje autobusa, 
a uostalom tu su i minibusevi, te bi to djeci uvelike olakšalo. Stoga bih zamolila gosp. 
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dogradonačelnika ili gosp. Župančića s kojim se konkretno to pregovaralo da nas informira o 
odgovoru, odnosno o volji koncesionara. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. zamjenika gradonačelnika Željka Staneca da 
odgovori na postavljena pitanja. 
 
 ŽELJKO STANEC - Što se tiče postavljenog pitanja uvažene vijećnice gđe Linde 
Rossini Gajšak, izgradnje bazena na prostoru bivše vojarne. Točno je da je bilo u planu, 
odnosno razgovarano je bilo, ne mogu reći da je bilo u planu nego je više bilo vođeno 
razgovora s tom namjerom kako bi Grad Samobor trebao imati adekvatan bazen, s obzirom da 
znamo svi što se s Šmidhenom dogodilo. Naravno u neko buduće vrijeme, teško je očekivati 
da će Šmidhen na neki novi način proraditi. Razgovarano je bilo i planirano da bi se na 
području bivše vojarne, a to je pojas gdje se nalazi park za pse, da bi se na tom prostoru u 
neko buduće vrijeme počelo graditi s tim bazenom. Također ima određenih problema, 
problemi se nisu desili kroz prijašnje dvije ili tri godine, već od desetak ili petnaestak godina 
kada je neka bivša gradska uprava dogovorila s privatnim koncesionarom najam bazena na 
Vugrinščaku i tu su se prije cca dvije godine rodili neki određeni problemi i onda se krenulo u 
to razmišljanje da Grad Samobor treba imati neki bazen s kojim bi upravljao Grad, odnosno 
sama Ustanova sportski objekti. I dalje je to naravno u planu i ova gradska uprava, a još 
imamo mandat nekih šest mjeseci, sigurno da ćemo barem realizirati projektnu dokumentaciju 
za izgradnju bazena na prostoru bivše vojarne, naravno ako je to u mogućnosti s prostorom i 
ako to bude prostor dopuštao da se taj bazen napravi u vojarni. Znači projektnu 
dokumentaciju sigurno ćemo pokrenuti za izgradnju tog bazena. 
 Što se tiče pitanja uvaženog vijećnika gosp. Borisa Makaruna, mogu biti zadovoljan s 
radom stručnih službi u Gradu Samoboru koje su na jedan primjeran način uspjeli konačno 
riješiti tu Ulicu Bogovićevu, s izgradnjom nogostupa, s izgradnjom oborinske odvodnje, a 
naravno da se tu radi i o nekim problemima, a te probleme ne možemo riješiti dok se ne riješi 
sustav fekalne kanalizacije i onda dolazi do određenih problema da više tih kuća, odnosno 
stambenih objekata spušta fekalnu kanalizaciju u tu oborinsku kanalizaciju. Ovaj zadnji dio 
tog otvorenog kanala Grad Samobor, tu smo bili upozoreni na samoj tribini, šteta što gosp. 
Boris Makarun nije prisustvovao toj tribini, to će Grad Samobor riješiti preko svog 
trgovačkog društva Odvodnje problem, ali daleko veći problem smo riješili jer smo 
kompletnu grabu u dužini od 1500 metara zacijevili i riješili problem te otvorene kanalizacije 
na području kompletne Bogovićeve ulice. 
 Autobusna stanica u Domaslovcu je gotova, ali nije još postavljena samo nadstrešnica, 
nadstrešnica bi trebala biti postavljena vrlo brzo vrijeme, tjedan ili dva, neću se sada točno 
držati datuma, odnosno za rokove. Nadstrešnica je naručena i samo treba izvođač, koji je 
dobio od Grada Samobora na temelju raspisanog natječaja, tu obvezu za postavljanje tih 
nadstrešnica da će te nadstrešnice, a radi o više nadstrešnica, postaviti. 
 Ulica Matice iseljenika je gotova, gotovo je gotova, treba se samo napraviti još samo 
uklop na Ulicu grada Wirgesa, odnosno na Betonku i uklop na cestu prema prilazu na autoput, 
odnosno križanje s naseljem Bobovica. 
 Što se tiče postavljenog pitanja uvažene vijećnice Irene Kapor, točno je da na tribini 
gradonačelnika u Dubravi građani su postavili pitanje da bi taj autobus koji djecu sada spušta 
u Ludviću nekih cca 500 metara ima do Dubrave da bi se gore napravio jedan zaokret i vratio 
bi se ponovno prema Slanom Dolu. Ne radi se samo o toj liniji Samobor - Slani Dol, u zadnja 
dva mjeseca Grad Samobor, odnosno upravni odjel u čijoj je to nadležnosti kompletno sve 
linije na području grada Samobora se na neki način malo bolje prate da se vide koji su 
nedostati na tim svim linijama i onda će Grad Samobor u jednom paketu zajedno s 
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koncesionarom, a govorim o Samoborčeku i Autoturistu, poboljšati te uvjete što se tiče 
prijevoza naših građana, odnosno djece. 
 
 LINDA ROSSINI GAJŠAK - Zahvaljujem se gosp. Stanecu na odgovoru, samo bih 
ljubazno molila odgovor u pisanom obliku da mi se dostavi. 
 
 MARINKO DŽEPINA - Naime, Grad Samobor je poznat kao grad ugostitelja, grad 
obrtnika i poznato je da se u samom Gradu puno se ulaže u taj projekt. Nova Vlada novom 
poreznom reformom, znamo i čitamo ovih dana svi, ugostiteljima je povećala opću stopu 
poreza koja je do sada iznosila 13% na 25%, zato oni ovih dana širom Republike Hrvatske 
protestuju. Mišljena sam da će ova odluka nužno pogoditi samoborske obrtnike i samoborske 
ugostitelje, da će vjerojatno doći i do pada investicija, do pada ulaganja, da će doći vjerojatno 
do određenog problema sa zapošljavanjem ljudi koji rade u tom sektoru. Stoga bih postavio 
sljedeće pitanje. Da li Grad Samobor ima određenih rezervi i da li može na neki način, ne 
znam točno na koji, pomoći ovim ljudima ukoliko bi došlo do određenih problema vezano za 
njihovo poslovanje? 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Može samo kratka replika gosp. Džepini. 
Samobor kao jedno veliko turističko mjesto poznato u Zagrebačkoj županiji ostaje PDV na 
turizam i dalje 13%, pa prema tome pošto smo toliko poznati u tom velikom turizmu i 
velikom broju ljudi koji posjećuju naš grad, onda neka ljudi podjele, neka i naši turistički 
djelatnici podjele teret s našim ugostiteljima.  
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Gosp. Bušljeta rasprave nema, pitanja ste dva postavili, 
prijedlog možete postaviti, a ovo je već rasprava.  
 Molim gosp. zamjenika gradonačelnika da odgovori na postavljena pitanja.  
 
 ŽELJKO STANEC - Ne znam koliko ću dobro odgovoriti na postavljeno pitanje 
gosp. Marinka Džepine. Radi se o jednoj poreznoj reformi, znači o samom PDV-u koji na 
žalost nije niti prihod jedinica lokalne samouprave, ali naravno da tu postoje određeni 
mehanizmi koje Grad Samobor ima, bilo da je to spomenička renta, bilo da je to komunalna 
naknada, bilo da je to zakup terasa, kroz taj vid sigurno da se našim ugostiteljima može 
pomoći. To je jedan novi moment kod kojega će sigurno gradska uprava i razmisliti, znači sve 
ono što je u mogućnosti Grada Samobora sigurno da ćemo razmisliti u kojoj mjeri i na koji 
način pomoći našim ugostiteljima. Šteta što je porezna reforma išla u takvom smjeru, no 
međutim to je na žalost tako. 
 Drago mi je čuti uvaženog gosp. Bušljetu da se on tako već kroz nekih par Gradskih 
vijeća interesira za taj turizam na području Grada Samobora i to je stvarno pohvalno za 
jednog gradskog vijećnika. Moram napomenuti, da se možda malo to posprdno interesira, zato 
moram napomenuti da ipak Turistička zajednica zajedno s Gradom Samoborom pred nekih 
desetak dana u Solinu primila jednu vrlo važnu nagradu kao najturističkiji grad na području 
kontinentalne Hrvatske. Ne znam zbog čega taj smijeh, ali to je na žalost tako, ako vama to 
smeta, ali to je tako. To nitko nije spomenuo, pa zato još jedanput osobno ću pohvaliti i 
direktoricu Turističke zajednice i upravni odjel u čijoj je nadležnosti Turistička zajednica, da 
ipak svoj posao rade korektno. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Naravno, čestitam Turističkoj zajednici i Gradu Samoboru na 
ovom dobivenom priznanju i idemo samo tako naprijed. Siguran sam da će Grad Samobor 
opravdati dodijeljene nagrade. 
 Da li se još netko javlja za riječ? Nitko, zaključujem Aktualni sat. 



9 
 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica 2 u Samoboru. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Zorana Hebara, izrađivača plana da da dodatno 
obrazloženje. 

 
ZORAN HEBAR - Daje dodatno 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 zaštitu okoliša i prostorno uređenje i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, s time da je Odbor za 
statutarno - pravna pitanja donio zaključak kojeg će pročelnica Ana Vlah pročitati. 
 

ANA VLAH - U članku 14. Prijedloga odluke došlo je do jedne greškice, tako da 
Odbor predlaže da Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Bobovica 2 u Samoboru, kao takav je pripremljen je, i postupak utvrđivanja proveden 
sukladno zakonskim propisima, s time da se predlaže da u članku 14. podstavci 6. i 7. 
mijenjaju tako da glase: 

„ 
- maksimalna etažnost je podrum, prizemlje (suteren), dva kata i potkrovlje (Po + 

P(S) + 2 K) 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) nije određen već se iščitava iz 

maksimalnog koeficijenta izgrađenosti (kig) i etažnosti građevina.“ 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da prihvati Prijedlog odluke s ovom 

dopunom.  
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica 2 u 
Samoboru. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (23 
"za") donijelo sljedeću 
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ODLUKU 
 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica 2 u Samoboru u 
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD2.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjeni Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, Mala 
Rakovica i Samobor. 

Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj da u ime 
predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 

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

- Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, s time da predlažu da se 
Prijedlog odluke dopuni novim člankom. Ana Vlah pročitat će Zaključak Odbora za statutarno 
– pravna pitanja. 
 
 ANA VLAH - Odbor za statutarno - pravna pitanja predložio je da u samoj ovoj 
odluci istovremeno stavimo van snage jednu odluku o imenovanju. Mi smo na tom području 
imenovali Hrastinsku cestu u naselju Hrastina, a s obzirom da se granica pomiče nema više 
potrebe za imenovanjem te ulice u Hrastini. Predlaže se da se Odluka o utvrđivanju granica, 
odnosno Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica nadopuni novim čankom 2. koji 
glasi: "Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju ulica u naselju 
Hrastina Samoborska".  

Dosadašnji članak 2. postaje članak 3. 
 Predlaže se Gradskom vijeću da Prijedlog odluke usvoji s ovom dopunom. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 
 
 ANICA VRANEKOVIĆ - Interesira me samo u ime vijećnika HDZ-a u Gradskom 
vijeću koji su 16.05.2016. godine dostavili Gradu prijedlog o izmjenama i dopuna Odluke o 
utvrđivanju granica, zašto je trebalo pola godine da se taj prijedlog stavi na dnevni red 
Gradskog vijeća, a i sada na ovo Gradsko vijeće je išao dosta teško. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - To je vrlo jednostavno za odgovoriti. Trebali smo suglasnosti 
predsjednika mjesnih odbora i zato je to tako dugo trajalo, dok se nije sve uskladilo. 
 Da li se još netko javlja za riječ?  

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na 
glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, 
Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (23 
"za") donijelo sljedeću 
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ODLUKU 
 
 o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, 
Mala Rakovica i Samobor , 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 
izmjenama Odluke o zaduženju Grada Samobora. 

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

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zaduženju Grada Samobora. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 

"za" i 4 "suzdržan") donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama Odluke o zaduženju 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 II. 
izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 
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- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje  
- Odbor za financije i proračun i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

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

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu. 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (19 

"za" i 4 "protiv") donijelo je sljedeće 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
 

Grada Samobora za 2016. 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. 
 
 
 
AD5.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 
izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje  
- 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 izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2016. 
godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 4 "suzdržan") donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu u tekstu kao 
što je dan u materijalima za sjednicu. 
 Tekst Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD6.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. izmjena 
i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 2016. godinu. 

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

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 
 

gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. 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. 
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AD7.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 

izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. 
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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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 Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Samoboru za 2016. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeće 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2016. 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 gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja 
prostornog razvoja Grada Samobora za 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
sljedeća radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 
- 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 gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i 
usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2016. godinu. 

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

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada 
Samobora za 2016. 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. 
 
 
 
AD9.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma 
Grada Samobora za 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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. 
 
 LINDA ROSSINI GAJŠAK - Molim lijepo gosp. Frankića, kolika je bila realizacija 
ove mjere subvencija za novo zapošljavanje? Da podsjetim cilj mjere je da se dodjeljuju 
financijska sredstva korisnicima, u biti potpora za svaku novu zaposlenu osobu na području 
grada Samobora. Zanima me, s obzirom da nam je studeni pri kraju, kolika je realizacija, 
barem ona zadnja koju imate do ovog časa. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Frankića da odgovori na postavljeno pitanje. 
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 HRVOJE FRANKIĆ - Ostvarenje je bilo u potpunosti, dakle u potpunosti onoga što 
je bilo u inicijalnom planu, 150.000,00 kn, i iz tog razloga smo digli 67.500,00 kn kako bi još 
na pristigle zamolbe mogli maksimalno odgovoriti, odnosno pomoći. Dakle, mjera je izuzetno 
dobra, tako da samo povećali u proračunu sredstva kako bi mogli što više isplatiti sredstava.  
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Molim vas da me ovaj put ne prekidate u 
izlaganju o turizmu. U ovoj točci ću isto probati odgovoriti gosp. Stanecu na njegovu opasku. 
Zadnji puta kada sam izlagao o turizmu brojke su bile vrlo negativne, dao sam vam jednu vrlo 
preciznu usporedbu s drugim gradovima unazad par godina. To se predsjedniku Šiljku nije 
svidjelo pa me zadnji put prekinuo. Evo ovako, dat ću vam opet brojke, ako je vama nagrada 
nekakvih novinara, koja je realno vrlo nebitna, bitnija od realnih brojki Grada Samobora gdje 
turizam uistinu ne postoji, ako je vam turizam isključivo dolazak Zagrepčana vikendom u 
Samoboru na kavu, to nije turizam. Popričajte s ugostiteljima u Samoboru, popričajte s gosp. 
Medvedom, OK, vas je pohvalio da ste imali više sluha od gradonačelnika za njegove 
probleme, ali turizam se u Samoboru stvarno ne dešava, on u Samoboru ne postoji. Evo ako 
treba sve ću vas odvesti na pivu i dat ću vam realne brojke. Bio sam u Turističkoj zajednici 
više puta, nova predsjednica je OK osoba, sviđa mi se, super ideje ima, ali kronično joj fali 
novaca, veli da za samo oglašavanje nema novaca, veli da gradska uprava nema sluha npr. za 
Facebook kampanje, njoj ne treba izlaz za Facebook kampanju tisuću, dvije tri kune, njoj 
treba deset, petnaest, dvadeset tisuća kuna. Zagreb raste strašno, advent u Zagrebu, s time se 
bavim pa znam. Mi smo ove godine strašno bukirani, a koliko će Samobor od toga profitirati, 
koliko ljudi dolazi, jer za Samobor nitko živ ne zna. To nije moja opaska, ja sam se samo 
nasmiješio kad znam da to nije istina, vrlo jednostavno. Gosp. Frankić dajte mi molim vas 
recite, koliko je prošle godine Grad Samobor naplatio boravišne pristojbe, a koliko je naplatio 
ove? Zadnji put ste mi rekli da je bilo prošle godine, ako se ne varam, 25.000,00 kn, 
25.000,00 kn podijelite sa sedam, koliko je boravišna i  tri i pol kune za klince, to su 
poražavajuće brojke, pa to je par tisuća noćenja. Stvarno realno to su smiješne brojke. Ovu 
nagradu koju ste osvojili, svaka čast, čestitam, ali to je nebitna nagrada. Evo, toliko o tome. 
 
 ŽELJKO STANEC - Što se tiče samog turizma nije istina da se nije broj noćenja, 
odnosno dolazaka u grad Samobor povećao. Ne možete reći da jedna nagrada svjetskih 
novinara koja se također bazira na statističkim podacima, ne samo na nekom osjećaju ili 
dojmu tog novinara, već i novinari koriste te podatke. To nije bezvezna nagrada kao što ste vi 
naveli, to je jedna vrlo vrijedna nagrada koju je Grad Samobor dobio u Solinu, Grad Samobor 
naravno s Turističkom zajednicom grada Samobora. 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Gosp. Stanec pogledajte ono što gledaju stvarno 
gosti, upišite npr. Trip Advisor, stranica međunarodno priznata koju stvarno ljudi koriste za 
pisanje recenzija. Evo upišite Trip Advisor Samobor na Google, pa pogledajte koliko 
recenzija ima ili bilo koje stvari u Samoboru, to je par recenzija. Pitanje sada svima, zamislite 
si situaciju dolaze vam familija iz Amerike i isplanirajte Amerikancima i vašoj familiji dva 
dana u Samoboru, da su im ispunjena 24 sata, dva dana, a ne da ih odvedete u birtiju da jedu, 
loču i piju. Isplanirajte im dva dana da nešto vide. Što će oni u Samoboru raditi? Možete ih 
odvesti na Trg, OK. Većina gostiju koja dolazi u Samobor, odnosno u Hrvatsku, ruta im je 
Austrija, Mađarska, Hrvatska, Njemačka i kada oni vide gore bavarske dvorce i onda vi njih 
pošaljete na one naše ruševine u Samoboru, koje mi nazivamo Starim gradom, ljudi dođu i 
čude se, to je smiješno, to nije čak ni Stari grad, to su ruševine. Evo, isplanirajte ljudima dva 
dana da nešto vide i ništa više.   
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ŽELJKO STANEC - Ne mogu reći da nešto o turizmu posebno znam, pa bih ovom 
prigodom gosp. Bušljetu, ako ima takva znanja i spoznaje u turizmu i ako želi pomoći, 
naravno, a mislim da želi, jer stvarno uvijek vodi brigu o tom turizmu, neka se uključi, osobno 
ću reći direktorici Turističke zajednice, neka porazgovara s vama i neka prihvati vaše 
dobronamjerne ideje. Sigurno ako će one pomoći razvoju turizma sigurno će to Turistička 
zajednica zajedno s Gradom Samoborom uvažiti. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više 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 2016. godinu. 

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

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2016. 
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. 
 
 
 
AD10.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 
Samobora za 2016. 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 - 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 II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 
Grada Samobora za 2016. godinu.  

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

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
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javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2016. 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. 
 
 
 
AD11.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2016. 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 - 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 II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2016. 
godinu.  

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

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2016. 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. 
 
 
 
AD12.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2016. godinu. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
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BRANIMIR ŠILJAK - 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 izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2016. 
godinu. 

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

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2016. godinu, u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
 Tekst Izmjena i dopuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD13.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2016. 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 - 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 izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2016. 
godinu. 

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



20 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2016. 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. 
 
 
 
AD14.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. 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 - Raspravu po navedenoj točki dnevnog reda provela su 
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. 
 
 LINDA ROSSINI GAJŠAK - Pitanje za gosp. Horvata, s obzirom da u ovoj godini 
nije realizirana, niti sufinancirana Internistička ambulanta, a u Prijedlogu proračuna taj iznos 
je ponovno uvršten, pa me zanima ima li što novoga po tom pitanju, s obzirom da je kraj 
godine. Da li imate ikakvih informacija da li Zagrebačka županija s obzirom da je resor 
zdravstva pod ingerencijom Županije, da li su uspjeli naći neki internistički tim koji bi u 
Ispostavi Samobor, Doma zdravlja Zagrebačke županije pružio usluge interniste našim 
građanima.  
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. Horvata da odgovori na postavljeno pitanje. 
 
 JURO HORVAT - Vaše pitanje vezano je za rad Internističkog tima, odnosno 
ambulante u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Samobor, moram reći da je ove 
godine gradonačelnik i njegovi suradnici obavili više razgovora s osnivačem županom 
Zagrebačke županije, njegovim zamjenicima i resornom pročelnicom. Također više razgovora 
i više dopisa je bilo upućeno ravnatelju Doma zdravlja Zagrebačke županije, dr. Bergmanu. 
Moram reći da u ovom momentu za ovu godinu nije pronađeno rješenje, jer je poznato da u 
Hrvatskoj manjka preko pet tisuća liječnika specijalista, takove informacije imam. Za sljedeću 
godinu smo dogovorili s osnivačima, s Zagrebačkom županijom, i u pregovorima Domom 
zdravlja Zagrebačke županije da će se sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji s KBC Sestre 
milosrdnice i da će se na taj način osigurati specijalista koji će raditi kao internista zajedno s 
medicinskom sestrom u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Samobor. 
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BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više 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 2016. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (17 
"za" i 3 "suzdržan") donijelo je sljedeće 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu. 
  
 
 
 
AD15.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog 
izmjena i dopuna 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 izmjena i dopuna 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 (20 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA 
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 Izmjena i dopuna Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD16.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda -  Prijedlog 
izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini. 
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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 izmjena i dopuna 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 (20 
"za") donijelo sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA 
 

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 Izmjena i dopuna Plana prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
AD17.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava. 

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 - Konstatiram da su o Nacrtu prijedloga proračuna Grada 
Samobora za 2017. godinu raspravu provela sljedeća radna tijela Gradskog vijeća Grada 
Samobora i to: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
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- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 
 

Molim gosp. Željka Radovanića da, sukladno članku 110. stavku 5. Poslovnika pročita 
izvješće Odbora za financije i proračun.  
 

ŽELJKO RADOVANIĆ - Sva ova tijela donijela su svoje zaključke koje ovdje u 
sublimatu imamo u izvješću, a koje glasi: 

1. Prihvaća se Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu – 
prethodna rasprava, kao u predloženom tekstu što je dan u materijalima za sjednicu 
te se utvrđuje da je isti realan, razvojan te fiskalno održiv.  

2. Utvrđuje se da su o Nacrtu prijedloga proračuna Grada Samobora za 2017. godinu 
raspravu provela Radna tijela Gradskog vijeća Grada Samobora te uz navedeno 
nisu imala nikakve prijedloge niti primjedbe. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu iz točke 1. ovog Izvješća provede 
raspravu i isti usvoji. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 
 
BORIS MAKARUN - Da bi se kvalitetno moglo raspravljati o Prijedlogu proračuna 

za 2017. godinu trebali bi imati Izvješće o realizaciji Proračuna za 2016. godinu s današnjim 
danom ili barem s 31.10.2016. godine, stoga ne želeći davati na važnosti ovako površno 
izrađenom dokumentu neću dalje raspravljati o njemu. Napominjem da će Klub vijećnika 
HDZ-a i HSLS-a na vrijeme dati svoje amandmane kako bi se vi mogli očitovati o njima.  

Ono samo što ću se dotaknuti, ne znam na osnovu čega bazirate proračun s 
212.000.000,00 kn, ako znamo da je u ovogodišnjem proračunu bilo 50.000.000,00 kn, nešto 
malo manje, za realizaciju sanacije Trebeža. 

 
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Uz napomenu koju je iznio kolega Makarun, a to je da 

nismo imali realizaciju Proračuna za 2016. godinu da vidimo, zapravo, određene proračunske 
stavke koje su i kako planirane. Na temelju iščitavanja ovoga Nacrta prijedloga Proračuna 
ukazala bih resornim pročelnicima, a upravo na tragu što je gosp. Radovanić rekao da isto dio 
naših diskusija se može u nekom dijelu implementirati ili barem za neki drugi period. 

Evo, ukazala bih na nekoliko izdvajanja, prvo izdvajanje što bih htjela posebno 
naglasiti to su stipendije. Mi u Gradu Samoboru već godinama imamo jedan rang ulaganja u 
stipendiranje naših učenika i studenata, bez obzira koja vlast bila, nije se to u nekakvoj 
znatnijoj mjeri promijenilo. Mišljenja sam da mi možda u Samoboru , da nam je došlo vrijeme 
da napravimo jedan iskorak i da se uključimo u krug onih gradova koji izdvajaju značajnija 
sredstva iz svog proračuna za stipendiranje svojih učenika, a posebice studenata. Upravo 
imajući u vidu i trend iseljavanja i loše demografske pokazatelje, a i podatak realan, a to je da 
ulaganje u visoko obrazovanje na razini jedne države tristo do četiristo puta po jednom 
pojedincu isplati i to po pokazateljima OCD-a do je to nekakvih 60.000€ neto direktno profita 
za državu, a pogotovo imajući u vidu lošu socijalno ekonomsku situaciju naših sugrađana od 
koji možda neki i zbog tog razloga, djeca ne uspijevaju ići unatoč svojim potencijalima, 
nastaviti akademski ciklus, nego zapravo ranije počinju raditi. Samo bi ukazala primjerom, 
naš proračun za sljedeću godinu će biti oko 212.000.000,00 kn, a ulaganja u stipendije su 
487.000,00 kn, pa evo primjer jednog malog Grada Novske koji ima šest puta manji proračun 
a tri puta veća ulaganja za stipendije. Znači da se može, mi možda po nekakvoj visini 
proračuna bi se mogli svrstati u red jednog Grada Varaždina, s proračunom preko 
200.000.000,00 kn, gdje je red veličine ulaganja za stipendije preko 2.000.000,00 kn. Tako da 
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je to definitivno za promišljanje, da li već u ovoj godini napraviti nekakav iskorak, a sasvim 
sigurno u nekakvom sljedećem periodu, jer mislim da je to jedno ulaganje koje će se kroz 
razne pokazatelje pozitivno odraziti na Samobor u svakom pogledu, pa na koncu konca i na 
ovom financijskom, jer svi ti mladi visokoobrazovani, veliki dio njih će ipak ostati tu i onda 
poslije kroz svoje prihode će prihodovati našem Gradu. To je dio što se tiče stipendija. 

U dijelu što se tiče ulaganja, osvrnula bih se na ovu stavku vezano kod ulaganja a vi 
ste to nazvali pješačke staze i dječja igrališta, znači kod ceste i javne površine, to su ukupna 
ulaganja 700.000,00 kn. Kada se malo čitaju materijali onda se onako vrlo skromno vidi da se 
tu spominju i biciklističke staze. Mislim da bi bilo važno da se za početak stave zajedno u 
cijeli taj naziv i pješačke i biciklističke staze, a spominju se samo dvije biciklističke staze u 
Perivoju uz državnu cestu i Samobor - Sveta Nedelja. S obzirom da je u tom dijelu pozicije 
proračuna nekoliko stavki navedeno, ne znam koliko ćemo mi uopće s tih 700.000,00 kn i u 
kojoj mjeri i u kojim fazama išta od ovog uspjeti izrealizirati. Sasvim sam sigurna da ćemo 
uspjeti izrealizirati dječje igrališta i neke pješačke staze jer su oni manja ulaganja, ali bi tu isto 
apelirala da se možda razmisli i o malim biciklističkim stazama koje idu po gradu, primjerice 
kao što imate po Zagrebu i po mnogim drugim gradovima po Hrvatskoj i u našim susjednim 
zemljama, da građani imaju ucrtane staze unutar grada u onim dijelovima gdje je to moguće. 
Stvarno bih apelirala da te biciklističke staze ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, onako 
metaforički rečeno, nego da se u nekom dijelu uistinu tim pozabavimo i damo na važnosti. 
 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - Kratko bih se nadovezao na ove biciklističke 
staze, sjećam se da je bilo u stavci kod razvoja turizma iznos od 360.000,00 kn mjera 
poticanja za iznajmljivanje bicikla u gradu, pa zar nije to malo sukob dvije stvari, 
iznajmljujemo bicikle da se olakša promet po gradu, a nemamo definirane biciklističke staze u 
samome gradu. Što to znači da će policajci će naplaćivati kazne jer se ljudi voze po 
nogostupu, pa mi to nije jasno. 
 Nadovezao bih se na gosp. Džepinu i njegov prijedlog da rasteretimo vlasnike kafića. 
Koliko iznosi porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u Samoboru? Tri posto, pa 
dajte onda kao mjeru pokažite, dobru volju i smanjite to na jedan posto. 
 Također opaska gosp. Džepini, ne sjećam se da se on zalagao da se cijene spuste kada 
je PDV išao s 25% na 13%, a sada kada se vraća s 13% na 25% sada se apelira da porezni 
obveznici nekako "sufinanciraju" birtijaše. 
 
 MARINKO DŽEPINA - S obzirom da je točka Proračun, kao što je gosp. pročelnik 
rekao ovaj proračun je održiv i realan, ovaj proračun je život, znači da se naravno tokom 
života može naći u nekakvim drugim situacijama i da se može mijenjati, što se i naravno 
može očekivati i rebalansom proračuna. S obzirom da sam ga iščitao dobro, čini mi se da je 
proračun dobro planiran, da je napravljen stručno, što možemo zaista vidjeti po svim 
normama da je dobro sastavljen i napravljen i da će potpuno zaživjeti. Mi smo danas tek 
upoznati s ovim prijedlogom proračuna i mislim da ćemo i mi i udruge i građani i naravno svi 
korisnici proračuna još imati vremena o njemu dosta razgovarati. Mislim da je u dobrom 
smjeru krenut ovaj proračun i da ćemo još boljega napraviti na zadnjem čitanju kada ćemo ga 
i usvojiti. 
 

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem 
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga proračunu Grada 
Samobora za 2017. godinu, a  koji glasi: 

1. Prihvaća se Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao 
što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u 
izradi Konačnog prijedloga proračuna uzme u razmatranje stavove, primjedbe i 
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mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, 
te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik Grada Samobora 
će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj 
sjednici Gradskog vijeća. 

2. Izvješće iz toč. 1. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 
Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice 
Gradskog vijeća Grada Samobora. 

 
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (19 

"za" i 3 "protiv") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u izradi 
Konačnog prijedloga proračuna uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i 
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik Grada Samobora će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
AD18.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu - prethodna 
rasprava. 

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 - Konstatiram da su o Nacrtu prijedloga odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu raspravu provela sljedeća radna tijela Gradskog 
vijeća Grada Samobora i to: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
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- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 
 

Molim gosp. Željka Radovanića da, sukladno članku 110. stavku 5. Poslovnika pročita 
izvješće Odbora za financije i proračun.  
 

ŽELJKO RADOVANIĆ - Sva ova radna tijela su raspravila i donijela sljedeći 
zaključak, a koje glasi: 

1. Prihvaća se Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 
2017. godinu - prethodna rasprava, kao u predloženom tekstu što je dan u 
materijalima za sjednicu.  

2. Utvrđuje se da su o Nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Samobora za 2017. godinu raspravu provela Radna tijela Gradskog vijeća Grada 
Samobora te uz navedeno nisu imala nikakve prijedloge niti primjedbe. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu iz točke 1. ovog Izvješća provede 
raspravu i isti usvoji. 

 
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 

 
 PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - To je bilo moje jedno vijećničko pitanje prije 
godinu dana vezano za LED rasvjetu, a gdje veli naš gradonačelnik Krešo Beljak: "U 
Samoboru je 2005. do 2009. godine udvostručen broj rasvjetnih tijela, pa ih je sada oko sedam 
i pol tisuća i bilo bi izuzetno veliki trošak zamijeniti sve LED rasvjetom. Niti jedna ponuda od 
njih dvadeset koju su dobili ne pokazuje ekonomsku isplativost, u dogledno vrijeme isplatili 
bi se možda za dvadesetak godina." Na toj raspravi je on rekao da se on osobno, 
dogradonačelnik Stanec i ako se ne varam još netko iz Komunalca, to su testirali sami i da su 
to floskule da to uopće nije tako vezano za tu LED rasvjetu, i da to uopće nije isplativo. 
Molim vas nakon godinu dana mi recite, da li je ipak ta LED rasvjeta toliko isplativa? 

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

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 3 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 

2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik 
Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga odluke uzme u razmatranje stavove, primjedbe 
i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih 
ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik Grada Samobora će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
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AD19.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Nacrt 

prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. godinu - prethodna 
rasprava. 

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 - Konstatiram da su o Nacrtu prijedloga Projekcije Proračuna 
Grada Samobora za 2018. i 2019. godinu raspravu provela sljedeća radna tijela Gradskog 
vijeća Grada Samobora i to: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 
- Odbor za mjesnu samoupravu 
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 
- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i 
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 
 

Molim gosp. Željka Radovanića da, sukladno članku 110. stavku 5. Poslovnika pročita 
izvješće Odbora za financije i proračun.  
 

ŽELJKO RADOVANIĆ - Sva ova radna tijela su raspravila i donijela sljedeći 
zaključak, a koje glasi: 

1. Prihvaća se Nacrt prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 
2019. godinu - prethodna rasprava, kao u predloženom tekstu što je dan u 
materijalima za sjednicu te se utvrđuje da je isti realan, razvojan te fiskalno održiv. 

2. Utvrđuje se da su o Nacrtu prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 
2018. i 2019. godinu raspravu provela Radna tijela Gradskog vijeća Grada 
Samobora te uz navedeno nisu imala nikakve prijedloge niti primjedbe. 

3. Predlaže se Gradskom vijeću da o Prijedlogu iz točke 1. ovog Izvješća provede 
raspravu i isti usvoji. 

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

Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 
2019. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 3 "protiv") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. 

godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada 
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Samobora u izradi Konačnog prijedloga projekcije uzme u razmatranje stavove, primjedbe i 
mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih 
ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje kratku pauzu od petnaest 
minuta, te moli da svi budu u 16.35 ovdje. 
 Nastavlja se s radom sjednice. 
 
 
 
AD20.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu – prethodna rasprava. 

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 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 

Nacrt prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (14 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu u 
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tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u 
izradi Konačnog prijedloga plana uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD21.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu 
- prethodna rasprava. 

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 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 zaključka o Nacrtu prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 
Gradu Samoboru za 2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (15 
"za") donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Samoboru za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
gradonačelnik Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje 
stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici 
Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
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II. 

Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 
Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD22.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja 
prostornog razvoja Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava. 

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

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

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Nacrt prijedloga Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja 
prostornog razvoja Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (16 
"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa gospodarenja i upravljanja gradskom 

imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao 
što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik Grada Samobora u izradi 
Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog programa u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
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AD23.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Nacrt 

prijedloga Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 
Samobora za 2017. godinu – prethodna rasprava. 

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 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 

Nacrt prijedloga Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 
Samobora za 2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (17 
"za" i 3 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 

poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u 
materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik u izradi Konačnog prijedloga programa 
uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj 
raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih 
amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, 
gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na 
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD24.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 
2017. godinu – prethodna rasprava. 
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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 zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju 
Grada Samobora za 2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 3 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 

Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
gradonačelnik Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje 
stavove, primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici 
Gradskog vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD25.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2017. godinu - prethodna 
rasprava. 

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

JURO HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 
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BRANIMIR ŠILJAK - 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 zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora 
za 2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 
"za" ) donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 

2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik 
Grada Samobora u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, 
primjedbe i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog 
vijeća, te ih ugradi u Konačni prijedlog programa u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, 
mišljenja, stavove i  amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom 
vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD26.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetšestu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna 
rasprava. 

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. 



34 
 

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

Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 
2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 
"za" ) donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 

2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik u 
izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD27.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetsedmu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2017. godinu – prethodna 
rasprava. 

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 zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 
2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 
"za" ) donijelo sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 
I. 

Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 
2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da gradonačelnik u 
izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe i mišljenja, te 
amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih ugradi u 
Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD28.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetosmu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2017. godinu - 
prethodna rasprava. 

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 zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Samobora za 2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 
"za" ) donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
gradonačelnik u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe 
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i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih 
ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD29.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdevetu točku dnevnog reda - Nacrt 
prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2017. 
godinu - prethodna rasprava. 

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 socijalnu skrb i zdravstvo 
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
- Odbor za financije i proračun i  
- Odbor za statutarno - pravna pitanja 

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

Otvaram raspravu. 
 
MAJA GRAČANIN - Htjela bih pohvaliti Prijedlog programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2017. godinu, iz razloga što su socijalne 
pomoći ostale na istoj razini ili su nešto blago u povećanju, te pogotovo što je uz božićnicu za 
umirovljenike koja je već išla u 2016. godinu, odnosno planirana je u 2016. godini, a u 2017. 
godini se stavlja i uskrsnica za umirovljenike, također od milijun kuna. 

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

raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2017. godinu. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 
"za" ) donijelo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Samobora za 2017. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, s time da 
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gradonačelnik u izradi Konačnog prijedloga programa uzme u razmatranje stavove, primjedbe 
i mišljenja, te amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, te ih 
ugradi u Konačni prijedlog u obliku svojih amandmana, a za prijedloge, mišljenja, stavove i  
amandmane koje neće prihvatiti, gradonačelnik će u izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge 
i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
 

II. 
Izvješće iz točke I. ovog zaključka i podnesene amandmane, gradonačelnik Grada 

Samobora dostavit će vijećnicima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Gradskog 
vijeća Grada Samobora. 
 
 
 
AD30.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave opskrbe električne 
energije za zgrade. 

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

Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave opskrbe 
električne energije za zgrade. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (19 
"za" i 2 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se ponuda ponuditelja trgovačkog društva HEP - Opskrba d.o.o., Ulica grada 

Vukovara 37, 10 000 Zagreb, OIB: 63073332379, broj 340-16-1 od 14.10.2016. godine u 
iznosu od 1.198.378,65 kuna bez PDV-a, što s PDV-om u iznosu od 299.594,66 kuna ukupno 
iznosi 1.497.973,31 kuna, te se odobrava sklapanje okvirnog sporazuma s jednim 
ponuditeljem na rok do dvije godine za nabavu OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
ZA ZGRADE Grada Samobora i proračunskih korisnika, pod evidencijskim brojem nabave 3-
VV-16-5, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-
0019829 i Službenom listu Europske unije pod brojem 2016/S 174-313005. 
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II. 
  Grad Samobor i proračunski korisnici će s odabranim ponuditeljem temeljem okvirnog 
sporazuma iz članka I. ovog zaključka sklapati pojedinačne godišnje ugovore o javnoj nabavi 
opskrbe električnom energijom neposredno temeljem izvornih uvjeta i dostavljene ponude 
najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

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

ovog zaključka. 
 

IV. 
  Sredstva za nabavu iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu Grada 
Samobora za 2016. godinu, u Razdjelu 002, Programu Izvršna tijela, Aktivnost Materijalni 
rashodi, podskupina 322 (Energija), Razdjelu 004, Aktivnost Rashodi za materijal i energiju, 
podskupina 322 (Energija) te Projekciji proračuna Grada Samobora za 2017. i 2018., Razdjel 
002, Program Izvršna tijela, Aktivnost Materijalni rashodi, skupina 32 Materijalni rashodi i 
Razdjel 004, Aktivnost Materijalni rashodi, skupina 32 Materijalni rashodi. 
 
 
 
AD31.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o stavljanju van snage zaključka o isplati financijskih sredstava za nabavu 
vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rude. 

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

BRANIMIR ŠILJAK - 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 

Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka o isplati financijskih sredstava za nabavu 
vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rude. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 
"za" i 3 "suzdržan") donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Stavlja se van snage Zaključak Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/15-01/2, URBROJ: 

238-11-04/03-15-34 od 01. travnja 2015. godine. 
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II. 

Utvrđuje se da je Grad Samobor, temeljem Ugovora o javnoj nabavi od 04. ožujka 
2015. godine, isplatio financijska sredstva na ime predujma u iznosu od 181.640,20 kuna 
Vatrogasnoj zajednici Grada Samobora koja je ista platila isporučitelju vatrogasnog vozila 
nabavljenog za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rude. 
 

III. 
 Prihvaća se informacija da je vezano za isplaćeni predujam iz prethodne točke ovog 
zaključka pokrenut sudski postupak povrata istog. 
 

IV. 
 Prihvaća se informacija o pokretanju novog postupka javne nabave vatrogasnog vozila 
za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rude. 
 
 
 
AD32.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetdrugu točku dnevnog reda - Prijedlog 
zaključka o prijenosu nefinancijske imovine Grada Samobora na Osnovnu školu Samobor.  

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

 
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
 

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

Prijedlog zaključka o prijenosu nefinancijske imovine Grada Samobora na Osnovnu školu 
Samobor.  
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 
"za" ) donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Nefinancijska imovina Grada Samobora u iznosu od 9.802.101,72 kune prenosi se na 

proračunskog korisnika Osnovnu školu Samobor, Stražnička 14, OIB:18880601256, čiji je 
osnivač Grad Samobor, a odnosi se na kapitalnu investiciju u novoizgrađenu sportsku dvoranu 
Samobor. 
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II. 

Imovina iz točke I. ovog zaključka s danom 31.12.2016. godine prenosi se bez 
naknade na proračunskog korisnika Osnovnu školu Samobor, a koji je dužan dobivenu 
imovinu provesti u svojim poslovnim knjigama. 
 
 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Molim nazočne da se minutom šutnje oda počast preminuloj 
dugogodišnjoj ravnateljici Dječjeg vrtića Grigor Vitez gđi Nadi Kuhar koja nas je nedavno 
napustila 
 
 Neka joj je vječna hvala i slava. 
 
 
 
AD33.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesettreću točku dnevnog reda - Izvješće o 
radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2015. – 2016. 

Molim gđu Sandru Ivanuš, zamjenicu ravnateljice Dječjeg vrtića Grigor Vitez da u 
ime predlagatelja da uvodno obrazloženje. 
 
 SANDRA IVANUŠ - 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 Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2015. – 2016. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 
"za" ) donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grigor Vitez, Perkovčeva 88/1, Samobor, za 

pedagošku godinu 2015./2016., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

II. 
Tekst Godišnjeg izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 
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AD34.) 
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetčetvrtu točku dnevnog reda - Izvješće o 

radu Dječjeg vrtića Izvor za pedagošku godinu 2015. – 2016. 
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 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor za pedagošku godinu 2015. – 2016. 
 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 
"za" ) donijelo je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Izvor, Gustava Krkleca 2, Samobor, za 

pedagošku godinu 2015./2016., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 
 

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

 
 
 
AD35.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetpetu točku - Prijedlog zaključka o 
razrješenju i izboru članova odbora 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 napominje da je predlagač ove točke Odbor za izbor i 
imenovanja. 
 
 BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu. 

S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje 
Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova odbora Gradskog vijeća Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 
"za" ) donijelo je sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 

I. 
Vjeran Štublin iz Samobora, Ivana Gundulića 29, razrješuje se dužnosti člana Odbora 

za statutarno - pravna pitanja. 
Vladimir Skendrović iz Samobora, Skendrovićev put 7, Domaslovec, izabire se za 

člana Odbora za statutarno - pravna pitanja, do kraja mandata ovog saziva. 
 

II. 
Boris Makarun iz Svetog Martina pod Okićem, Bana Josipa Jelačića 13, Galgovo, 

razrješuje se dužnosti člana Odbora za društvene djelatnosti i brigu za mladež. 
Dr.sc. Igor Bertović iz Samobora, Grgura Ninskog 23, izabire se za člana Odbora za 

društvene djelatnosti i brigu za mladež, do kraja mandata ovog saziva. 
 

III. 
Franjo Oslaković iz Samobora, Perkovčeva 17, razrješuje se dužnosti člana Odbora za 

izbor i imenovanja. 
Ivan Kaselj iz Samobora, Jurja Dijanića 7, izabire se za člana Odbora za izbor i 

imenovanja, do kraja mandata ovog saziva. 
 
 
 
AD36.) 

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetšestu točku dnevnog reda - Ostale 
informacije. 
 Obavještavam sve prisutne da će se sljedeća sjednica Gradskog vijeća održati 15. 
prosinca 2016. godine.  
 

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

zaključujem 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 
 
 
Dovršeno u 17.30 sati. 
 
 

ZAPISNIČARKA   PROČELNICA   PREDSJEDNIK 
Nada Gorišek   Ana Vlah, dipl.iur.   Branimir Šiljak 
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