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REPUBLIKA  HRVATSKA         

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD SAMOBOR 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 238/27-04-01/02-21-2 

Samobor, 24.3.2021. 

 

 

ZAPISNIK 

s 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 24. ožujka 2021. 

godine u prostorijama Centra za mlade „Bunker“ 
 

Započeto u 13.00 sati. 

 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Franjo Bedeničić, Miljenko Bišćan, Željko Bošković, Davor 

Daničić, Damir Gorišek, Maja Gračanin, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Đurđica Jančikić, Irena 

Kapor, Ivan Kaselj, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Matilda Mihaela Purić, Zlatko Rešetar, 

Vladimir Skendrović, Damir Skok, Miran Šoić, Ivana Šolčić, Franjo Štefanić, Luka Tomovski, 

Petra Vlahović  

 

 

IZOČNI VIJEĆNICI:– Irena Franceković - opravdala, Svebor Labura, Lovro Mihelić - 

opravdao  

 

OSTALI: 

- Krešo Beljak, gradonačelnik Grada Samobora 

- Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora 

- Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora 

- Valentina Horvat, Željko Radovanić, Juro Horvat, Davor Bošković, Zvonko Župančić, 

Marinko Džepina, pročelnici upravnih tijela Grada Samobora 

- Igor Rizmanovski, voditelj Referade za opće poslove i poslove Gradskog vijeća u 

Upravnom odjela za opće, pravne i tehničke poslove 

- Igor Mališ, viši referent za informatičke poslove u Upravnom odjelu za opće, pravne i 

tehničke poslove 

- Petra Aralica, voditeljica Referade za odnose s javnošću i informatičke poslove u 

Upravnom odjelu za opće pravne i tehničke poslove 

- Mirna Sokolić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću, medije i protokol u Upravnom 

odjelu za opće pravne i tehničke poslove 

- Sabina Čaušević - referentica za opće poslove u Upravnom odjelu za opće pravne i tehničke 

poslove 

- Lovro Broketa, predsjednik Savjeta mladih Grada Samobora 

- Mladen Žitković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora 

- Željko Koščica, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora  

 

 

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek 
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 MIRAN ŠOIĆ – Sve vas lijepo pozdravljam poštovane naše vijećnice i vijećnike, evo 

u ove četiri godine smo došli i do kraja ovog mandata, današnji dnevni red je dosta obiman, ali 

o tome ćemo kasnije. 

Također, pozdravljam našeg gradonačelnika i saborskog zastupnika sa svojim 

zamjenicima, naše pročelnike i suradnike koji su uvijek na sjednicama, te naše predstavnike 

sedme sile koji su također tu. 

Ovo je 35. sjednica, pa kao što je to i uobičajeno molio bih gosp. Rizmanovskog da 

prozove vijećnike. 

 

IGOR RIZMANOVSKI – Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na sjednici prozivkom 

vijećnika. 

 

MIRAN ŠOIĆ – Evo, konstatiram da su od 25 vijećnika nazočno 22 vijećnika, a 3 

izočna, znači imamo kvorum i možemo donositi pravovaljane odluke, te otvaram 35. sjednicu 

Gradskog vijeća Grada Samobora.  

 

Kao što je i uobičajeno moramo verificirati Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Samobora održane 18. veljače 2021. godine. 

Pitam, da li vijećnici imaju kakvih primjedbi na ovaj zapisnik? 

 

VLADIMIR SKENDROVIĆ - Vijećnik priča iz klupe bez uključenog mikrofona, pa 

se isto ne unosi u zapisnik. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Ove neće ući u Zapisnik, pa molim vijećnike da izađu za govornicu 

kao i zadnji puta da bi moglo ući u zapisnik. 

Znači, to je gosp. Bradić, onda predlažem da odamo minutu šutnje prije usvajanja 

zapisnika. 

 

Gradski vijećnici su minutom šutnje odali počast pokojnom Željku Bradiću.  

 

MIRAN ŠOIĆ - Evo, da se vratimo na naš Zapisnik, pa pitam da li ima primjedaba na 

Zapisnik? 

Ako nema, dajem Zapisnik s 34. sjednice na verifikaciju.   

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

„za“) donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

I. 

Verificira se Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 18. 

veljače 2021. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 

II. 

Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio. 

 

 

MIRAN ŠOIĆ - Za današnju sjednicu dobili ste i Prijedlog dnevnog reda, pa pitam da 

li ima kakvih primjedaba ili dopuna na dnevni red? 

Ako nema tko je za ovakav predloženi Dnevni red? 
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 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") usvojilo sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu i Projekcija za 

2022. i 2023. godinu 

2. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 

2021. godinu 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Samobora 

4. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih 

četvrti Grada Samobora 

5. Prijedlog odluke o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Samobora, članova 

radnih tijela Gradskog vijeća i članova radnih tijela gradonačelnika Grada Samobora 

6. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Samobora  

7. Prijedlog odluke o proglašenju 18. rujna Danom samoborskih branitelja 

8. Prijedlog odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog 

plana uređenja Grada Samobora 

9. Prijedlog odluke o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Domaslovec  

10. Prijedlog odluke o davanju u najam stanova – NA SAVJETOVANJU 

11. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi – NA SAVJETOVANJU 

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 

13. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru i raskidu Ugovora o koncesiji s 

trgovačkim društvima Meator d.o.o. u stečaju i Autoturist Samobor d.o.o. 

14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu 

Samoboru za 2021. godinu 

15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom 

i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2021. godinu 

16. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2021. godinu 

17. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. godinu 

18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Samobora za 2021. godinu 

19. Prijedlog izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 

poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2021. godinu 

20. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva Grada Samobora u 2021. godini 

21. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

22. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Samobora za 2021. godinu 

23. Prijedlog odluke o donošenju izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Samobor 

24. Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Samobora - Revizija I. 

25. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području grada Samobora 

26. Izvješće o realizaciji programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i 

usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2020. godinu 

27. Izvješće o realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i 

turizma Grada Samobora za 2020. godinu 

28. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

Grada Samobora za 2020. godinu 
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29. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2020. 

godinu 

30. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2020. 

godinu 

31. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2020. 

godinu  

32. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 

2020. godinu  

33. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Samobora za 2020. godinu 

34. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i mjerama za sprečavanje nastanka otpada u 2020. godini 

35. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada za 2020. godinu 

36. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2020. godinu 

37. Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2020. godinu 

38. Izvješće o radu trgovačkog društva Energo metan d.o.o. za 2020. godinu 

39. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020. godinu 

40. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2020. godinu 

41. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za 

zaduživanje putem financijskog leasinga 

42. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna 

Statuta Gradske knjižnice Samobor 

43. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta 

Dječjeg vrtića Izvor 

44. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta 

Dječjeg vrtića Grigor Vitez 

45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Grigor Vitez 

46. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor 

47. Informacija o sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova izgradnje i opremanja nove 

dionice biciklističke infrastrukture za projekt biciklistička staza Samobor - Sveta 

Nedelja  

48. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za 

siječanj i veljaču 2021. godine 

49. Ostale informacije. 

 

 

AD1.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. 

Molim gosp. Željka Radovanića da ukratko da uvodno obrazloženje jer se radi o 

financijama. 

 

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

su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za komunalne djelatnosti 
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- Odbor za mjesnu samoupravu 

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 

- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 

- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 

- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 

- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 

- 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. 

 

 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Pošto nisam ima pitanja za Aktualni sat iskoristit ću 

sada priliku da nekoliko rečenica govorim u ime Kluba, tako da imam malo više vremena. 

 Jedan kratak osvrt ne četiri godine. Teško je reći da si možemo čestitati ili zahvaljivati 

si na bilo čemu, jer bilo bi to kao da se zahvaljujemo bankomatu kada nam da novac, a znamo 

da smo u ove četiri godine potrošili milijardu i sto milijuna kuna. To je ogroman novac za ovaj 

mali grad, a baš nekih takvih pokazatelja, po mom osobnom sudu možda je on i pogrešan, i 

nemamo. No, dobro to je stvar koju će netko drugi ocjenjivati za dva mjeseca. Želio sam samo 

reći da teško možemo dati ruku u zrak za ovaj proračun ovakav, ali nećemo biti niti protiv. 

Nećemo biti protiv iz jednog razloga jer ćete onda reći ovi koji predlažu nekakve pomoći, 

donacije, dotacije itd., sada glasaju protiv. Dakle, bit ćemo suzdržani iz jednog jedinog razloga 

što želimo podržati potpore koje ste namijenili izdvojiti za ugostitelje i proširili ste to, na čemu 

vam se osobno zahvaljujem, jer je to bio moj prijedlog i na OPG-ove koji se bave turističkom 

djelatnošću, ali ne mogu ne spomenuti, ne mogu se ne načuditi da ste odbili to isto učiniti za 

tri udruge koje imaju teretane, koje su isto više mjeseci bile zatvorene i kojima je Stožer civilne 

zaštite petnaest dana prije ostalih otvorio mogućnost da djelomično otvore. Zamislite u dvjesto 

kvadrata mogu čak četiri osobe biti, a oni moraju taj prostor isto grijati svlačionice, voda, 

dezinficirati sprave itd., naravno da je to skup sport, korisnika ima i zainteresiranih ali nije im 

omogućeno. Dakle, i oni su ti koji su bitno oštećeni na neki način, uvjetno rečeno, jer im nije 

bio omogućen rad. Smatram da ovaj proračun ne bi imao nikakav problem istrpiti barem u 

jednom simboličnom dijelu i te tri udruge, koje je u redu da imaju određena sredstva od strane 

Grada obično, ali dobar dio nadoknađuju kroz komercijalnu upotrebu svojih prostora i sprava 

koje u njima imaju. Dakle, još jedanput predlažem, to se možemo i na točku 48. proračunsku 

pričuvu gradonačelnika nadovezati da ne stavljamo amandman na rebalans proračuna, da se za 

te tri udruge odobri, ako ne već pet barem tri tisuće kuna, da im se na taj način pomogne u 

svladavanju određenih problema koje zasigurno imaju u financijskom dijelu.  

 Pročelnik je pojasnio da imamo sudske tužbe, one su teške dva milijuna kuna, ako se 

ne varam u kumulativu. Vratit ću se malo unatrag pred dvije godine sam upozoravao na to, 

molio za razboritost na razumijevanju, da ne idemo bahato na sudske procese, jer mi smo mala 

sredina svi se znamo. Sjećamo se da je dolazio na sjednice tadašnji koncesionar, direktor tvrtke 

Nakus i po mojim tadašnjim saznanjima postojala je mogućnost određenog dogovora koji bi 

njemu omogućio normalan izlazak. To su barem bile njegove riječi i on ih je na toj sjednici, 

čak sjećate se van onoga što mu je dozvoljeno iznio. Dakle, tada je bilo rečeno da mi taj proces 

ne možemo izgubiti jer Grad je apsolutno u pravu i Grad to dobiva sigurno. Sada Grad to gubi 

i šaptom padamo i plaćamo dva milijuna kuna. Volio bih vidjeti čovjeka koji se bavi bilo 

kakvom poslovnom djelatnošću osobno i privatno da ga netko bubne s dva milijuna kuna. Kako 
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bi to izdržao? Ovako bacate naš novac, vaš novac, novac svih ovih ljudi koji ga teško zarađuju 

i od njega dobar dio stavljaju u Proračun Grada Samobora. Valja spomenuti, ovo je ovako samo 

prolazno rečeno, da je sada kroz te sedme izmjene nešto nam vraćeno što nam je uzeto, bojim 

se da nam nije ništa uzeto pročelniče jer vi se sjećate da smo na svakoj sjednici kada je bio 

proračun i rebalans upravo raspravljali, ja laički, vi profesionalno, što je i normalo jer vi od 

toga živite za to ste se obrazovali, kada sam govorio da ono što nam je smanjeno da postoje 

kompenzacijske mjere. Dakle, mi smo kompenzacijskim mjerama u ove četiri godine dobrim 

najvećim dijelom vraćali ono što je promjenama nominalno uskraćeno u nekakvom postotnom 

dijelu, a sada nam ne trebaju kompenzacijske mjere, jer kada van netko digne prihod sa šezdeset 

na sedamdeset pet posto ili sedamdeset četiri onda se to značajno osjeti. Vi ste sada samo 

konstatirali da ako ne bih nekih dramatičnih stvari bilo ove godine po pitanju pandemije i svega 

da bi mi mogli godinu imati s dvadesetak milijuna kuna više na saldu nego što je bilo prvobitno 

planirano.  

Zato još jedanput apeliram na vas da uzmete u obzir ove tri udruge i da ispravite možda 

propust i stavite tih petnaest tisuća kuna da i one budu uključene u potpore, jer sve su to ljudi 

koji pokušavaju održati glavu iznad vode u vrijeme kada je zaista kao i svim drugim 

ugostiteljima i ostalima teško za uopće opstati na tržištu. Evo, toliko, zahvaljujem se. 

 

KREŠO BELJAK - Prije svega bih se htio zahvaliti gosp. Damiru Skoku na lijepim 

riječima, mislim da bi se tako trebali ponašati svi mi i da bi nam onda i atmosfera bila drugačija 

i predizborne kampanje bile drugačije. Osobno sam se trudio tako ponašati dvanaest godina i 

mislim da ovo što je i rekao gosp. Skok, ono što mislim i ja, a vjerujem i većina gradskih 

vijećnika i vijećnica, većina Samoborki i Samoboraca, Damire hvala ti na lijepim riječima.  

Gosp. Skendrović je, evo, počeo s čašćenjem, pa kada već netko nekoga časti, a gosp. 

Skendrović je poznat po čašćenju s lažima. Većeg lažljivca nisam vidio od kada sam u politici, 

a dugo sam. Dakle, nešto nevjerojatno, ja se trudim ne čitati ali me upozoravaju ljudi kakve 

gluposti i bljuvotine gosp. Skendrović govori, ali dobro to je njegova stvar. Činjenica je da 

usprkos tome što nas je pokušao kritizirati, i sam je morao priznati da Samobor dobro stoji, jer 

jednostavno nema se što o njemu previše govoriti i objašnjavati gosp. Skendrović to jako dobro 

zna ali neće naravno to priznati, to je i njegov posao, on je kvazi političar koji dolazi iz HDZ-

a, a HDZ je upravo zaslužan za ovaj izgubljeni sudski spor. Ja znam da bih on najradije htio da 

smo se mi dogovorili i da sam se ja dogovorio, pa bih ja danas bio u Remetincu onda bih mi 

vjerojatno Damir ili netko od normalnih ljudi nosio cigarete ili tako nešto u zatvor, a gosp. 

Skendrović bi rekao evo lopova, evo ga, evo ga. Nismo se mogli dogovoriti, hrvatsko 

pravosuđe je takvo kakvo je. Ja sam gosp. Ivanščaku rekao donesi račune mi ćemo ti refundirati 

troškove temeljem ugovora, računa nema. Kako je sud odlučio? To morate pitati hrvatsko 

pravosuđe, zna se jako dobro tko je to organizirao, a osim toga ovih dana imamo prilike vidjeti 

kako to izgleda, ovo u Osijeku i to. Mislite da je kod nas drugačije, ima u Samoboru sudaca 

koji su devedesetih došli s dvije vrećice u džepu a danas imaju vile na Gizniku. Svi to jako 

dobro znamo, odvjetnik, ne znam tko mu je bio odvjetnik, ali da budemo svi čisti, ja sam to 

rekao gosp. Ivanščaku, ok, ja mogu prihvatiti tvoju riječ, ali riječ pred zakonom ne znači ništa, 

treba papir, papira nema. Možda ih je izmislio u međuvremenu, ja nisam bio na sudskim 

raspravama, ali ako je sud, a očito je, donio pravomoćnu presudu da mu moramo dati novce 

bez toga da je on pokazao račune, to mislim da govori o hrvatskom pravosuđu, a ne o nama, da 

ne bi mi možda platili nekomu ili smo mi možda nekomu ostali dužni koji nam je normalne 

redovne račune priložio, nikada nikome. Dapače, Samobor s današnjim danom, odnosno već 

dugi niz godina podmiruje svoje račune u bilo kakvih valuta, nego u danu kada ih dobijmo, 

tako bi bilo isto i u ovom slučaju.  

Ove stvari koje je gosp. Skendrović spominjao, mislim, ne zaslužuju nikakav komentar. 

Naravno, da je Grad Samobor pomogao svima onima za koje se on sada kao zalaže, ali nebitno 
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je jel to njemu nije tako i tako bitno, bitno je da oni koji primaju pomoć u ovim teškim uvjetima 

to jako dobro znaju i siguran sam da oni neće nasjesti na nikakve priče ili ovakve stvari koje 

gosp. Vlado Skendrović priča. 

U konačnici bez obzira na pokušaj kritika, drago mi je da je na kraju priznao da je 

proračun dobar, jer inače bi glasali protiv. Dakle, ne mogu naravno glasati protiv, da su oni bili 

hrabri mogli su naravno podebljati mjere, vjerojatno bi mi to prihvatili, ali obzirom na situaciju 

ne želimo biti lažni populisti prije izbora, želimo pomoći koliko se to može pomoći, računajući 

da će Grad Samobor morati živjeti i nakon izbora. Mogli smo sada cijeli proračun dati za 

pomoć, a što onda poslije. Mislim da to ne bi bilo realno ponašanje, mislim, da to ne bi bilo 

odgovorno ponašanje, i mislim, da su ovi prijedlozi mjera i ovo sve što ide ono što Samobor 

može pomoći svojim stanovnicima, svojim poduzetnicima prije svega, svojim 

umirovljenicima, svojima nezaposlenima, cijelom nizu ljudi koji su stradali jako u ovoj krizi 

izazvano ovom pandemijom. Na ovaj način osiguravamo i stabilnost i budućnost Grada u ovoj 

godini do kraja godine, isto tako pomažemo našim ljudima, nadamo se da će ta kriza što prije 

završiti i osiguravamo normalno poslovanje Grada što je u ovom trenutku najbitnije. Evo, 

ponosan sam što je i opozicija rekla da naravno ne može glasati za proračun, ali da neće biti 

protiv, što je još jedan dokaz da je Samobor i ovim mjerama, koje ćete vi gradski vijećnici 

nadam se i usvojiti, dokazao i pokazao svima da smo zasluženo dobili sve nagrade ove godine 

kao najbolji grad u Hrvatskoj. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Da li se još netko javlja? 

 

VLADIMIR SKENDROVIĆ - Kada ste prozvani morate se braniti. Dakle, ovo nije 

prvi put, ovo se samo ponavlja, gotovo svaki drugi put kad nas počasti svojim dolaskom na 

sjednice. Vi ste rekli da sam ja lažov, vjerojatno postoji i imate dokaze za to da sam nešto lagao. 

Odlučno, onda ćete imati sve pravne pretpostavke da me tužite, vjerojatno, ja ću na to s velikim 

veseljem odgovoriti, ali kome da odgovorim kada me na jednoj sjednici osam puta naziva 

kriminalcem, prije dvije godine, tada članom HDZ-a, danas mi govori da sam lažljivac. Dakle, 

kriminalcem me proglašava osoba koja je, koliko je meni poznato, jedina pravomoćno u ovoj 

dvorani osuđena za kriminal. To dovoljno govori o tome tko me osuđuje. Nisam započeo ovaj 

razgovor, ali ću ga završiti, koliko god mi bude dozvoljeno od strane predsjednika Gradskog 

vijeća. Nisam došao na ovu sjednicu da bih se s vama prepucavao, niti mi je to u interesu. O 

vama su i sve će reći naši sugrađani, ja mišljenja čak niti nemam, jer vas ne poznam osobno i 

bilo bi suludo da bilo što o vama kažem, a vidim vi o meni govorite. To dovoljno govori o 

vama. 

Na moj prijedlog o tome da se za ove tri udruge isto stavi u raster raspodjela niste čak 

niti odgovorili, jer vama to nije niti bitno, vama je bitno da vi svoj ekspoze s kojim dolazite 

uvijek na sjednicu i ja vam skidam kapu vi ste vrlo jak čovjek verbalno i tu uopće nema spora 

da ćete vi uvijek naći nešto što i na osnovu čega se možete pozvati. Možete vrijeđati, možete 

bilo što neću reagirati, jer sam se cijepio, tri apaurina sam popio, znam s kime idem na sastanak 

i tko bi mogao doći onda mi trebaju i takve stvari. Vi očito niste trebali, jer pretpostavljam da 

ste znali da nisam čovjek koji će vrijeđati ovako nisko kao vi. Još jedanput, ako imate bilo 

kakve dokaze samo me tužite s veseljem ću vam odgovoriti. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Ima li još netko da se javlja? 

 

KREŠO BELJAK - Moram gosp. Skendroviću reći da je jako smiješan, može vam biti 

kompliment koliko god hoće. Gosp. Skendrović je mene prozvao da sam osuđeni kriminalac, 

možda jesam gosp. Skendrović, ali o meni su sve rekli birači u ovih dvanaest godina koji su 

me na svim izborima od lokalnih, mjesnih, parlamentarnih, europskih, uvijek nagradili u gradu 
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Samoboru sa svojim glasom i to više od svih ostalih kandidata na bilo kojim izborima.  Dakle, 

toliko o tome što misle birači. Ponavljam, možda jesam kriminalac, vaša stranka se potrudila 

me predstaviti na nacionalnom svijetu kao najvećeg kriminalca u Hrvatskoj, vaša stranka, 

mislim neću uopće govoriti zna se jako dobro što. Sada kada već osobno napadate onda moram 

ja reći da možda jesam kriminalac, ali moji roditelji niti ja osobno nismo prenamijenili  

pedesetak gradilišta koja su bila močvara u građevinsko zemljište i obogatili se na tome kao 

što ste to napravili vi gosp. Skendrović. Ja sam dobio tu informaciju, mislio sam da je to bilo 

za vrijeme HDZ-a, čovjek je u HDZ-u pa kada je bio u HDZ-u si je prenamijenio ledine 

močvarne s komarcima u građevinsko zemljište i danas vam je to ulica koja se čak i zove 

Skendrovićeva u Domaslovcu. To svi znamo, ali ja nisam znao da je to bilo za vrijeme 

Jugoslavije, znači gosp. Skendrović i njegova obitelj je bila politički aktivna i u onom vremenu 

što je još jedan dokaz da je za sva vremena i sutra bude vjerojatno tko zna u kakvoj stranci što 

se bude dogodilo i opet bude tu gosp. Skendrović glavni, glavni koji svima drugima soli pamet. 

On onda na mene pokazuje prstom da sam kriminalac, a vidite gosp. Skendrović ja se nisam 

okoristio politikom, niti za jednu kunu u ovih dvanaest godina. Vi niste bili gradonačelnik pa 

ste se opet okoristili i to masno, tako da ne morate niti vi niti vaši unuci ništa raditi do kraja, 

dok je svijeta i vijeka. Sada možete odgovarati koliko god hoćete i svađati se s kime god hoćete. 

Ja vas ne budem tužio, pa ne pada mi na pamet uopće spuštati se na tu razinu, evo sada kada 

ste rekli da sam osuđivani kriminalac to vam je kazneno djelo, to jako dobro znate. I što sada 

da vas tužim? Da vam uzimam novce, to su prljavi novci, meni ne trebaju prljavi novci tako da 

znate. Možete sada odgovarati koliko god hoćete, ja se više neću javiti za riječ, žao mi je što je 

do ovoga došlo. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Molim vas da se vratimo natrag na točku dnevnog reda, pa možemo 

na kraju o tome. 

 

VLADIMIR SKENDROVIĆ - Da bi imali točnu informaciju, istina je da je moj otac 

prenamijenio zemljište devedeset i sedme godine, možda je tada za vas bila Jugoslavija, za 

mene nije za mene je već tada bila Hrvatska. Devedeset sedme godine je počeo proces i završio 

je devedeset devete, dvije tisućite je prodao prvo gradilište. Vidite morao je prodavati svoju 

djedovinu i pradjedovinu, jer ja nisam bio gradonačelnik da bih si stvorio nešto više. Uzdišite, 

uzdišite slobodno, ali nisam niti napravio vilu za sto deset tisuća eura kredita, kažu novine da 

je vila, ja nisam bio u njoj, oni su vjerojatno bili. Drago mi je da imate uvida u moj status 

materijalno stambeni, ja sam ponosan na to jer ništa nisam ukrao, sve je to od djedovine 

priskrbljeno i prodavalo se da bi se držao status. Vi niste trebali prodavati da bi održavali status, 

vi ste to napravili na jedan suptilan način, ali ja ne ulazim koji niti me zanima. 

 

KREŠO BELJAK - Hvala na komplimentu, moja vila vrijedi manje nego jedno vaše 

gradilište djedovine, a vrijedilo je još manje kada ste prenamijenili, vrijedilo je ništa jer je to 

bila močvara. Svi mi koji znamo što je to, to je bila močvara gdje su bili komarci, a danas je 

Grad Samobor vidite morao ulagati i porezni obveznici u vašu imovinu da bi tamo ljudima 

kojima ste vi prodali gradilišta osigurali komunalnu infrastrukturu i dan danas plaćamo i 

čišćenje cesta i javnu rasvjetu smo napraviti i kanalizaciju i sve. A vaša djedovina, da ste 

prodavali to po cijenama prije prenamjene znate kako bi prošli, ne bi vam nitko niti kupio, što 

bi pak s tim što. Dobro, bila je gmajna, kako gmajna, znači bilo je zajedničko, ako je bila 

gmajna onda nije bilo vaše, znači da ste okupirali onda, jer gmajna je zajedničko nešto. Isprika, 

mislio sam da je za vrijeme partije to bilo ali znam da vam je jako teško to priznati pa ste malo 

pomaknuli, ali dobro ništa, opet ista stvar HDZ. 
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MIRAN ŠOIĆ - Vratimo se na točku dnevnog reda, pa pitam da li se netko javlja po 

točki dnevnog reda? 

Ako se nitko ne javlja zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i 

dopuna Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 

"za" i 4 "suzdržan") donijelo sljedeće 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

 

Grada Samobora za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izmjena i dopuna Proračuna prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD2.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

izmjenama odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za komunalne djelatnosti 

- Odbor za mjesnu samoupravu 

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 

- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 

- Odbor za turizam i ugostiteljstvo 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 

- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo 

- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o izmjenama odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 

"za" i 4 "suzdržan") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o izmjenama Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD3.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora. 
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Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao: 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora u tekstu kao što je dan 

u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika prilaže se ovom zapisniku i njegov 

je sastavni dio. 

 

 

AD4.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao: 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o raspisivanju izbora prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD5.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o naknadama 

članova Gradskog vijeća Grada Samobora, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova 

radnih tijela gradonačelnika Grada Samobora. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za izbor i imenovanja 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Samobora, članova radnih tijela Gradskog vijeća 

i članova radnih tijela gradonačelnika Grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Samobora, članova radnih tijela Gradskog vijeća 

i članova radnih tijela gradonačelnika Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 

 Tekst Odluke o naknadama članova Gradskog vijeća prilaže se ovom zapisniku i njegov 

je sastavni dio. 

 

 

AD6.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o javnim 

priznanjima Grada Samobora.  

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, s time da Odbor predlaže da 

se u članku 22. stavku 1. podstavku a) podstavak 2. i u podstavku b) podstavak 2. mijenjaju i 

glase: „ime i prezime ili naziv predlagača“. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o javnim priznanjima Grada Samobora s ovom izmjenom.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o javnim priznanjima Grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o javnim priznanjima prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD7.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

proglašenju 18. rujna Danom samoborskih branitelja. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednicu je održao:  

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te je donio zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
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Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o proglašenju 18. rujna Danom samoborskih branitelja. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o proglašenju 18. rujna Danom samoborskih branitelja u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 

 Tekst Odluke o proglašenju prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD8.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o izradi II. 

ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Samobora. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za zaštitu okoliša i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 

Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (21 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 

Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Odluke prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio. 

 

 

AD9.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Domaslovec. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 
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Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Domaslovec. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Domaslovec u tekstu kao što je dan 

u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD10.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o davanju 

u najam stanova. 

Molim gosp. Marinka Džepinu, pročelnika da u ime predlagatelja da uvodno 

obrazloženje. 

 

 MARINKO DŽEPINA - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 

 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Na javnom savjetovanju sam dao prijedlog brisanja 

članaka 28., 29. i 30. iz razloga jer mi zapravo sve ovo što u tim člancima dozvoljavamo ili 

dajemo ovlasti jednoj osobi, danas je to gradonačelnik, sutra će biti netko drugi, prekosutra 

neko treći, dakle, ne radi se o imenu i prezimenu, nego o određenim principima, sve je određeno 

već ranije. Dakle, ovih dvadeset šest članaka vrlo jezgrovito rješava sve po pitanju najma 

stanova, jer u samom startu u prvoj rečenici je pročelnik naglasio radi se o socijalnim 

stanovima. Dakle, to nisu stanovi koje će Grad izdavati u komercijalne svrhe, na njima 

zarađivati i slično, nego težište je na socijalnim stanovima. Dakle, kada u odgovoru koji mi je 

dostavljen zbog čega mi se ne prihvaća, a kaže: "postoje okolnosti koje zahtijevaju brzu 

intervenciju kao što je gubitak stana zbog poplave, požara, deložacije i slično, a samo 

provođenje natječaja moglo bi dovesti do situacije da potrebite osobe ne uspiju u natječaju." 

Nije točno, ovdje u ranijim člancima postoji vrlo brza intervencija i mogućnost intervencije, 

jer i za sve ovo što je odbijeno opet se u konačnici nastavljamo na povjerenstvo. Dakle, to 

povjerenstvo se mora sastati, da li da donese odluku ili da verificira odluku gradonačelnika, 

apsolutno isto, oni se fizički ili na određeni elektronski način moraju sastati. Tvrdnja ne stoji.  

Ukoliko podnositelj zahtjeva udovoljava svim uvjetima natječaja propisano ovom odlukom 

itd., da vas sada ne zamaram sa svim u konačnici na kraju kaže upravo ovo što je pročelnik 

spomenuo, bilo je potrebno predvidjeti da neki od tih stanova bude dodijeljen osobama koje u 

posebnim područjima (kultura, sport i sl.) doprinose prezentaciji Grada Samobora. Dakle, tu 

smo već stavili van snage riječ socijalni stanovi, a kada taj članak 30. ostavimo onda nam uopće 
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ovog ne treba, jer taj članak zapravo sam po sebi daje isključivu i opću ovlast gradonačelniku 

da autonomno donese odluku kada i na koji način želi i nitko mu ju ne može pobiti. Dakle, 

čemu onda povjerenstva, članci, odluke, kada to sve možemo jednom riječju jednim člankom 

staviti na ovlast gradonačelnika, vjerojatno je to u skladu sa zakonom i nemamo nikakvih 

problema niti prijepora oko toga tko će i na koga moći vršiti pritisak da se određene stvari daju 

u najam. Kada je riječ o posebno zaslužnim ljudima u gradu Samoboru onda se to sigurno ne 

rješava u dan dva da je toliko interventno i bitno da gradonačelnik donese odluku, jer ta osoba 

od te posebne važnosti za Grad Samobor vjerojatno onda ima mogućnost pričekati barem tjedan 

dana da se sastane povjerenstvo.  

 Ostajem pri tome da se glasa i ne mogu podržati ovakav prijedlog, jer stvarno nije u 

redu i ostavlja uvijek tu otvorenu mogućnost da mi kojekakvi koji moju konstataciju koju sam 

pročitao u novinama spominju kao prijedlog tužbe, danas sutra protuslove. 

 

 MIRAN ŠOIĆ - Da li će dati odgovor netko? Evo, gosp. Džepina. 

 

 MARINKO DŽEPINA - Mislim da sam u svom izlaganju rekao razloge, kolega 

Skendrović je također rekao svoje razloge, ali mi ovdje govorimo o načinu na koji se može 

doći do stana, ukoliko ova ranglista bude i ostane stanova onda te iste stanove možemo dati 

recimo u trenutku da se dogodi nekakva havarija i ne može se čekati, npr. nekome izgori kuća 

ostane bez ičega, nažalost, ne može se čekati raspisivanje natječaja, vrijeme od trideset dana, 

ili taj vremenski period da se to sve napravi sukladno zakonu, nego već na ovaj način koji smo 

spomenuli se može određenoj osobi, obitelji, omogućiti dostojan život dalje. Evo, toliko, hvala.  

 

MIRAN ŠOIĆ - Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Prijedlog odluke o davanju u najam stanova.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 

"za", 3 "protiv" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o davanju u najam stanova u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o davanju u najam stanova prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 

dio. 

 

 

AD11.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

komunalnoj naknadi. 

Molim gosp. Marinka Džepinu, pročelnika da u ime predlagatelja da uvodno 

obrazloženje. 

 

MARINKO DŽEPINA - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalnu djelatnost i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
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Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o komunalnoj naknadi. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o komunalnoj naknadi u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o komunalnoj naknadi prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD12.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalnu djelatnost i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu u tekstu kao što je dan u materijalima za 

sjednicu. 

 Tekst Odluke o izmjenama Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD13.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

ukidanju Odluke o odabiru i raskidu Ugovora o koncesiji s trgovačkim društvima Meator d.o.o. 

u stečaju i Autoturist Samobor d.o.o. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalnu djelatnost  

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 
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 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Opet se moram malo vratiti unatrag i podsjetiti da smo 

u više navrata upravo tu temu imali na sjednicama Gradskog vijeća i da smo tražili da se pravno 

regulira, već tada, stvar koja je išla u prilog tome da zapravo koncesijski ugovor se ne provodi 

na način kako je temeljno zamišljen. Dakle, prvi anex ugovora koji je legitimno dao pravo na 

konzumaciju koncesijskog ugovora je napravljen, između tvrtke Meator i Samoborčeka, tako 

da tu nije bilo spora. Međutim, u trenutku kada je Meator odlazio u stečaj 2018. godine, ako se 

ne varam, mi smo na to upozoravali i tražili smo ili da se realizacija kompletnog tog 

koncesijskog dijela stavi na drugog koncesionara, dakle tvrtku Autoturist, jer je Samoborček 

EU Grupa se pojavila kao pravni subjekt kojemu je čak i isplaćivano za nešto što su oni 

evidentno radili (prevozili putnike) i legitimno je da to moraju naplatiti, nema nitko potrebe 

raditi ništa badava. Međutim, za to je trebalo napraviti zakonske preduvjete, zašto to tada nitko 

nije želio, nije bio spreman, zašto se to odbijalo, a sada kada nam je zakonodavac to, zapravo, 

naložio na neki način sada mi to idemo raditi taman pred ono što je najavljeno i na prošloj 

sjednici bilo da ćemo imati vjerojatno u narednom periodu tu blagodat da se stanovnici 

Samobora na području grada Samobora voze praktički besplatno, ne besplatno jer ništa nije 

besplatno, to će Grad osigurati kroz proračunske stvari, ali sami konzumenti usluga neće trebati 

to plaćati. ako se dobro sjećam bile su dvije javne tribine, koje su bile eto takve kakve su bile, 

neki su mogli postavljati pitanja, neki nisu, gosp. Franjo iz Autoturista, ako se ne varam, je na 

moju opasku da dobiva godišnju apanažu za prijevoz školske djece tamo počeo vikati, to nije 

istina, to je laž, ne bi li valjda onih sedamdesetak ljudi, roditelja i korisnika prijevoza uvjerio u 

to da ja lažem. Vjerojatno ja lažem, kada mi to i drugi kažu, stvar koja se deset puta ponovi 

postaje istina. Dalje, smatram da je to tema koju treba debelo raščlaniti, u Samoboru na 

području grada Samobora se i dalje naša djeca prevoze u uvjetima koji nisu regularni, voze se 

linijskim prijevozom, redovnim linijama, taj isti prijevoznik u Sv. Nedelji ima posebno za 

prijevoz djece, u Zagrebu ima te iste autobuse posebno za prijevoz djece, u Velikoj Gorici ima 

te iste autobuse posebno za prijevoz djece. Zašto smo mi pristali da nam se djeca, imali ste 

obavijest od mene, jer sam si dao truda pa sam u par navrata išao između dvanaest i trinaest 

sati od Domaslovca, jedan stanice, do Kirbija, kako ga već zovu, stanica u Hrastini. Dakle, 

samo na te četiri stanice se autobus kompletno popunio, popunio. Dakle, tu ne govorimo o 

epidemiološkim mjerama, o distanci, o broju putnika, tko to kontrolira, Grad je taj koji je izdao 

koncesiju za taj dio i Grad je za to odgovoran. Da li će se nešto desiti ili ne o tome sada ne 

raspravljamo, samo o pravnom temelju da ste imali mogućnost u dvije godine reagirati. Sada 

se postavlja pitanje, zašto niste tada, zašto sada, kada priči polako ionako dolazi kraj? 

 

 VALENTINA HORVAT - Komunalni linijski prijevoz je zaista jedna obuhvatna 

tema, koja obuhvaća nekoliko zakona i zaista vrlo složena. Međutim, konkretno kod ove 

Odluke o ukidanju Odluke o raspisivanju koncesija moramo razlikovati nekoliko stvari. Naime, 

mi ne idemo u raskid koncesije zato što je trgovačko društvo Meator  u stečaju, to nije razlog 

da se okonča koncesija, zato što trgovačko društvo dok god je u stečaju ono postoji na tržištu 

rada i mogu samostalno i normalno poslovati kao što imate prilike vidjeti u svakodnevnom 

životu. Razlog zbog čega se ide u raskid koncesije je dopis, njihovog stečajnog upravitelja, koji 

je došao u Grad Samobor dvadeset trećeg drugog dvije tisuće dvadeset prve godine, dakle sada 

nedavno, kojim obavještava da stečajni dužnik traži raskid ugovora. Dakle, on jednostavno 

traži raskid ugovora o koncesiji budući da više ne želi biti u zajednici ponuditelja s 

Autoturistom. Znači nakon toga Grad Samobor više nema izbora i mora donijeti odluku kakvu 

treba donijeti i krenuti u novi postupak koncesije. Znači, budući da je bila zajednica ponuditelja 

mi ne možemo jednostavno njega izdvojiti iz koncesije i prepisati to drugom koncesionaru, to 

zakonski nije dozvoljeno, nego je potrebno cijeli novi postupak, ako ćemo ići u postupak 

koncesije, obnoviti po procedurama koje su zakonski propisane. 
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 Što se tiče Samoborček EU Grupe, to je pak posebna kategorija prijevoza, to je prijevoz 

učenika osnovnih škola i tu opet treba raditi egzistenciju, jer po Zakonu o obrazovanju u 

osnovnom školstvu jedinica lokalne samouprave je obveza osigurati posebni linijski prijevoz 

za učenike od prvog do četvrtog razreda koji su udaljeniji od tri kilometra i dalje od škole, 

odnosno od petog do osmog razreda od pet kilometara. To je, dakle, posebni linijski prijevoz 

za što se propisuje postupak javne nabave, dok ostali učenici koji su manje kilometraže, 

jedinica lokalne samouprave može osigurati komunalni linijski prijevoz. To se u ovom slučaju 

radi o komunalnom linijskom prijevozu putem koncesije. Dakle, Samoborček EU Grupa, ako 

obavlja, obavlja na temelju javnog natječaja za posebni linijski prijevoz za učenike osnovnih 

škola koji su udaljeniji od tri, odnosno pet kilometara od svojih škola i to se plaća putem 

postupka javne nabave. Koncesiju koncesionar plaća nama, ne mi njemu. Nadam se da sam 

odgovorila na vaše pitanje. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Da li ima još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru i raskidu Ugovora o koncesiji s 

trgovačkim društvima Meator d.o.o. u stečaju i Autoturist Samobor d.o.o. 

 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o ukidanju Odluke o odabiru i raskidu Ugovora o koncesiji s trgovačkim društvima Meator 

d.o.o. u stečaju i Autoturist Samobor d.o.o., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o ukidanju Odluke prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD14.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 

dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalnu djelatnost 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. 

godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

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

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

građenja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu  u tekstu kao što je dan 

u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD15.) 

MIRAN ŠOIĆ -Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 

dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog 

razvoja Grada Samobora za 2021. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za zaštitu okoliša i prostornog uređenja 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

izmjena i dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja 

prostornog razvoja Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (17 

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

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada 

Samobora za 2021. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

AD16.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena 

Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2021. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? 

 

 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Tu ću biti samo kratak. Naime, kada je riječ o školstvu 

imao sam pred dva tjedna jedan upit putem prava na pristup informacijama, pa se tu dosta toga 

zaokrenulo, teško je to dokučiti, nema odluka Vijeća, nema ovog, nema onog, ali sukus cijele 

priče da je javnoj ustanovi, koja je na Proračunu Grada Samobor u najvećem dijelu preko 

devedeset posto, jedna škola uputila određeni zahtjev za financiranje nekakvih osnovnih 

sredstava, hajdemo ih tako nazvati, jer će se koristiti u odgojno obrazovnim procesima, a nije 

se prvo obratila svom osnivaču, dakle, Gradu. Kada ustanova van određenog proračuna koristi 

sredstva ona za to treba imati odluku Vijeća, koja mi nije dostavljena, a s druge strane ne vidim 

ni jedan razlog zbog čega ta škola te svoje potrebe nije išla realizirati upitom prema Gradu, 

nego je išla direktno, tako mi je prezentirano u odgovorima, slati upit Javnoj ustanovi sportski 
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objekti Samobor. Dakle, skrećem pažnju da radi nekakve čistoće i higijene u komunikaciji bilo 

bi poželjno da ako smo osnivači obrazovno odgojnih ustanova osnovnoškolskog obrazovanja 

da ravnateljima i odgovornim osobama skrenemo pažnju da postoji procedura koja bi se trebala 

poštivati, pa će Grad vjerojatno, a što bi bilo i normalno, ustanovi dati nalog i prebaciti sredstva 

da se takve stvari realiziraju i da se onda ne povlači tko je tražio, zašto je tražio, koga je trebao 

i tko ne na kraju realizirao. 

 

 MIRAN ŠOIĆ - Da li može gosp. Horvat dati odgovor? 

 

 JURO HORVAT - Odgovor koji je dobio od Ustanove sportski objekti uvaženi 

vijećnik gosp. Skendrović u njemu doista sve piše, a ono što je bitno ovdje za reći da iz Statuta 

Ustanove sportski objekti proizlaze ovlasti ravnatelja, koji ima ovlasti do pedeset tisuća kuna 

gdje može samostalno raspolagati bez Upravnog vijeća koje donosi odluke do tristo tisuća 

kuna, a za suglasnost za sve transakcije preko tristo tisuća kuna daje gradonačelnik, odnosno 

osnivač ili Gradsko vijeće. 

 Dozvolite da samo još jednu stvar kažem. Što se tiče same investicije, radi se o tome da 

se takovi tereni trebaju tjedno održavati, a nulti servis je potrebno napraviti malo bolje i malo 

jače, a odnosi se na atletsku stazu i atletska borilišta na dvorištu OŠ Bogumila Tonija.  

 

MIRAN ŠOIĆ - Da li ima još pitanja po ovoj točki? Ako nema, zaključujem raspravu 

i dajem na glasovanje Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora 

za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (18 

"za" i 3 "suzdržan") donijelo je sljedeće 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2021. godinu u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD17.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeće 
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2021. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 

 Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD18.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2021. 

godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 

2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeće 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2021. godinu u tekstu kao što 

je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD19.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjena i 

dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 

Samobora za 2021. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 
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Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 

Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

"za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeće 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2021. godinu 

u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

Tekst Izmjena i dopuna Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD20.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada 

Samobora u 2021. godini. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 

Grada Samobora u 2021. godini. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (21 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 

Grada Samobora u 2021. godini u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

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

 

 

AD21.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset prvu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 
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Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

 

 KREŠO BELJAK - Ova točka dnevnog reda je zakonska obveza, podnošenje Izvješća 

gradonačelnika svakih šest mjeseci, stoga zadnjih dosta vremena to smo prepustili službama 

jel je to formalnost koja se mora napraviti sukladno zakonu. Kako je danas zadnja sjednica 

Gradskog vijeća na kojoj ja osobno nazočim u funkciji, odnosu u ulozi gradonačelnika Grada 

Samobora, a kao što vam je svima poznato više se neću kandidirati, pa tako osjećam potrebu 

da uputim nekoliko rečenica uz ovo Izvješće, kako bih se na neki način obratio Gradskom 

vijeću posljednji put. 

 Želim zahvaliti svima vama, malo sam gledao, iako me vid malo napustio pa ne vidim 

više najbolje na daleko, mislim da je svega nekoliko vijećnika svih dvanaest godina ovdje, prije 

svega potpredsjednik Gradskog vijeća gosp. Vinko Jaklenec, mislim da Miljenko, Andrija, 

nisam sada siguran za ove ostale, tako da se dosta toga izmijenilo što se tiče sastava Gradskog 

vijeća u dvanaest godina. Ono što se nije izmijenilo to je konstruktivnost Gradskog vijeća, to 

je kooperativnost Gradskog vijeća i bez obzira na pojedine sitne ispade iz redova opozicije ipak 

je to vrlo visoka razina kakvu usuđujem se reći, a poznam situaciju u drugim gradovima u 

hrvatskoj, nema nigdje u hrvatskoj. Samobor je u zadnjih dvanaest godina, naravno da će to 

neki osporiti i ne bi bilo dobro kada bi svi bili zadovoljni, ali brojke ne usporavaju, brojke je 

nemoguće usporiti, Samobor je doista najuspješniji Grad u Hrvatskoj, a prije dvanaest godina 

je bio Grad slučaj na neki način, jer smo većina u Gradskom vijeću i ja osobno sa svojim 

zamjenikom gosp. Stanecom i sa tadašnjim zamjenikom gosp. Frankićem, a danas je tu Sanja 

Horvat Iveković u zadnja dva mandata kao zamjenica, gdje smo zatekli gotovo sedamdeset 

milijuna kuna proračunskog manjka te dvije tisuće i devete godine, kada je proglašena tzv. 

kriza, iako je kriza bila i prije u Hrvatskoj. Bila je situacija odmah nakon lokalnih izbora gdje 

nismo znali da li ćemo moći isplatiti plaće za sljedeći mjesec, plaće, da li će biti plaćeni računi 

za struju, za vodu. Dakle, to je bila situacija koju smo zatekli, svega nekoliko godina poslije 

Samobor se našao u samom vrhu, da bi zadnjih dvije ili tri godine i bio na samom vrhu u RH. 

Za to u svakom slučaju velike zasluge idu i Gradskom vijeću i moram biti otvoren jer bez 

Gradskog vijeća ne bi bilo moguće niti donijeti proračune, niti rebalanse proračuna, niti 

provesti određene odluke, određene ideje u zakonske odluke koje su prošle na Gradskom 

vijeću. Ja smatram da je Gradsko vijeće sa svojim predsjednicima, pokojnim gosp. Željkom 

Žarkom i kasnije Branimirom Šiljkom, a danas s gosp. Miranom Šoićem, odigralo ključnu ili 

vrlo značajnu ulogu u tom uspjehu Grada Samobora. Stoga se želim zahvaliti na suradnji svima 

vama u zadnje četiri godine, onima iz proteklog mandata iz dvije tisuće trinaeste do dvije tisuće 

sedamnaeste i ljudima koji su bili u Gradskom vijeću dvije tisuće devete do dvije tisuće 

trinaeste. Ponavljam, usprkos manjim incidentima, možda i sa moje strane, jer znaju mi reći da 

imam dugi jezik, ja sam toga svjestan ali takav sam kakav sam, usprkos tome razina 

demokracije u Gradskom vijeću Grada Samobora je takva kakve nema nigdje u hrvatskoj i to 

je još jedan od razloga što je Samobor najuspješniji Grad. Želim se prije svega zahvaliti svima 

vama, ali isto tako se ispričati za sve one stvari koje možda nisu bili toliko dobre s moje osobne 

stvari, nadam se da mi nećete zamjeriti, velika većina neće zamjeriti jer neki mi zamjeraju neke 

stvari koje su bile prije politike, ali ok takav je život. Nadam se da će velika većina vas biti, 

ako ne svi, u novom sastavu Gradskog vijeća. Želim vam svima puno sreće na izborima, želim 

da ova predizborna kampanja prvo, ponavljam, nakon dvanaest godina u kojoj ja neću 

sudjelovati prođe na jedan civiliziran način, da se omogući Samoborkama i Samoborcima da 

ponovno izaberu najbolju vlast, najbolje ljude, jer Samobor doista zaslužuje najbolje, a najbolje 

to ste vi bez obzira iz koje stranke ili kao nezavisni. Samo tako možemo zajedno naprijed, a ja 

ću osobno kao saborski zastupnik sljedeće tri godine, ja se nadam i dalje, dolaziti ukoliko ćete 

me zvati na sjednice Gradskog vijeća, biti kooperativan, gurati projekte za Samobor, sada 
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oslobođeniji funkcije gradonačelnika, tako da ću moći usmjeriti sve svoje kapacitete, da se tako 

izrazim, da se pomogne u Samoboru i s državne razine i sa županijske razine, ja se nadam da 

će tu suradnja biti puno bolja jel je, sami znate, zadnjih puno godina sa Županije nismo imali. 

 Želim zahvaliti, naravno, i djelatnicima gradske uprave Grada Samobora koje danas 

ovdje predstavljaju pročelnici na korektnoj suradnji u zadnjih dvanaest godina i nadam se bez 

obzira kako završili izbori, da će ti ljudi isto tako nastaviti voditi Grad, jer oni su isto tako ona 

snaga koja mora provoditi ideje izvršne i predstavničke vlasti. Zahvaljujem se medijima, Dijani 

Koller, Anji, gosp. Martonu koji su danas tu, a i svima onima koju su redovni gosti pod 

navodnicima, odnosno već domaćini na sjednicama Gradskih vijeća ne samo zadnjih dvanaest 

godina nego puno više godina. Zahvaljujem se naravno njima na objektivnosti na suradnji pa 

čak bi rekao da su oni zaslužni isto na neki način, svi zajedno, a mediji što je Samobor uvijek 

prikazivan u dobrom svijetlu, što je atmosfera prikazivana dobra, što se nisu izvlačile pojedine 

stvari i radile od toga bombastični procesi kao što je slučaj negdje drugdje, što je Samobor 

doista u svim segmentima javnog djelovanja od politike, a tu gdje spadaju novinari Grad 

primjer ostalima. Želim da tako ostane, želim kao Samoborac koji je tu cijeli život, koji 

namjerava ostatak života provesti u Samoboru, da to najbolje zadržimo i što se tiče izvršne 

vlasti i što se tiče Gradskog vijeća i što se tiče medija i što se tiče gradske uprave, jer mi jesmo, 

vi jeste, svi zajedno jesmo, dokazano najbolji i bilo bi pogubno da se vratimo na neka vremena 

od prije dvadesetak godina kad su se gradonačelnici, ako se sjećate, stariji se vjerojatno sjećaju,  

mijenjali praktički  na tekućoj traci, to nije bilo dobro, to je unazadilo Grad, to je predstavljalo 

Samobor kao Grad slučaj, što već dvanaest godina Samobor nije, a ja sam siguran zahvaljujući 

svima vama da to nikad više neće ni postati, nego da ćemo ostati na ovoj poziciji kojoj smo 

sada, na poziciji najboljeg Grada u Hrvatskoj. Ostavljam Grad u stabilnim rukama s punim 

proračunom, usprkos krizi, usprkos svim problemima mi jednostavno možemo još bolje, ali za 

hrvatske prilike jesmo najbolji i ostat ćemo siguran sam najbolji. Ponosan sam eto što sam 

dvanaest godina bio na čelu meni najdražeg Grada na svijetu. Hvala vam svima još jedanput i 

viđat ćemo se u svakom slučaju i u buduće neovisno tko kakvu funkciju obnaša. Hvala. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Da li ima još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. 

godine. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (21 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. 

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

 Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD22.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset drugu točku dnevnog reda - Prijedlog Programa 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području grada Samobora za 2021. godinu. 

  

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 

- 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. 

 Da li ima pitanja po ovoj točki dnevnog reda? 

Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog Programa korištenja 

sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području grada Samobora za 2021. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo sljedeći 

 

PROGRAM 

 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području grada Samobora za 2021. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 

 Tekst Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD23.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o 

donošenju izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Samobor. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke 

o donošenju izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Grad Samobor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 

"za") donijelo sljedeću 

 

ODLUKU 

 

o donošenju izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Grad Samobor u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Odluke o donošenju izmjena Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je 

sastavni dio. 

 

 

AD24.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog procjene 

rizika od velikih nesreća za područje grada Samobora - Revizija I. 
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Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja?  

 

MAJA GRAČANIN - Evo, pred nama je ovaj veliki dokument, moram priznati da ga 

ni sama nisam stigla cijeloga pročitati, ali samo bih se tu htjela osvrnuti na jedan tehnički dio 

što se tiče područja naselja Bregane unutar Grada Samobora znate svi iz nekakvih problema 

koje smo imali s rijekom Breganom, a ovdje se spominje potok Bregana. Samo bih se tehnički 

htjela osvrnuti u samom naselju i okolnim mjestima ljudi znaju kolokvijalno reći Bregančica, 

no međutim, službeno je naziv Bregana a ovdje na nekoliko mjesta se može naći riječ 

Bregančica, a na više mjesta Bregana, pa bih samo molila da se taj tehnički dio ispravi. 

 

MIRAN ŠOIĆ- Pročelnika molim da o tome vodi računa i upozori stručne službe da 

to se napravi. 

Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Samobora - Revizija I. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 

"za") donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Samobora - Revizija I., u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Procjene rizika od velikih nesreća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 

dio. 

 

 

AD25.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na točku dvadeset pet - Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića 

na području grada Samobora. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog Plana 

mreže dječjih vrtića na području grada Samobora. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 

"za") donijelo sljedeći 
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PLAN 

 

mreže dječjih vrtića na području grada Samobora u tekstu kao što je dan u materijalima za 

sjednicu. 

 Tekst Plana mreže prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD26.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset šestu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji 

programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja 

Grada Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

realizaciji programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog 

razvoja Grada Samobora za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 

"za") donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom 

i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD27.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset sedmu točku dnevnog reda - Izvješće o 

realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 

Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 
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Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada 

Samobora za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (21 

"za") donijelo sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 

poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima 

za sjednicu. 

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD28.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset osmu točku dnevnog reda - Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 

2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 

2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (21 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju Grada Samobora za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za 

sjednicu. 

Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD29.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na dvadeset devetu točku dnevnog reda - Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  
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te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (21 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 

2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD30.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji 

Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

 Ima li pitanja? 

 

 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Zadnjih nekoliko mjeseci jako puno upita i kroz 

komunikaciju se stalno provlači sport u Samoboru koji je jako razgranat. Imamo izuzetne 

rezultate i u pojedinačnim sportovima i u dijelu grupnih klupskih sportova, ne treba tu 

spominjati košarkaše i rukometaše Rude, uz pojedinačne, ali u ovom trenutku oni nisu tema, 

tema je realizacija programa i samih financija koje su vezane uz to. Naime, česti su upiti o tome 

da se ne provodi adekvatna kontrola odobrenih sredstava i njihove realizacije. Naime, ako vi u 

jednom pojedinačnom sportu imate prijavljeno pedesetak natjecatelja, a od njih se evidentno u 

sustav natjecanja, nažalost u ograničenim okolnostima kakva su bila, pojavi svega desetak onda 

ne možemo govoriti da je realizacija u cijelosti ispunjena. Dakle, do mene barem, ja ne mogu 

tvrditi da je tome tako, ali kada me iz raznih sportskih klubova pitaju moja dužnost je da to 

pitanje proslijedim i ovom Vijeću i nadležnim tijelima u Gradu Samoboru, da se pojača nadzor 

potrošnje tih sredstava, jer očito je da se određeni klubovi i korisnici osjećaju da su zakinuti po 

određenim kriterijima, koji su takvi kakvi su, propisani su i na njih ne možemo utjecati, a da 

zaslužuju vjerojatno veću pažnju i veća ulaganja. Naravno da bi bilo lijepo da Grad može deset 

milijuna bez ustanove uložiti u sportaše, možda bi bili manje pretila nacija i zdravija, ali u ovim 

okolnostima skrećem pažnju da su to upiti sportskih klubova i samih udruga. Ono što je 

posebno skrenuta pažnja u toj komunikaciji da se po svim pokazateljima prevelika pažnja ulaže 

u NK Samobor. Ja sam u tim kontaktima bio strogo protiv toga, jer sam smatrao da je NK 

Samobor bez obzira na trenutnu poziciju i rang natjecanje koje je perjanica najrasprostiranijeg 

sporta u svijetu općenito i da zaslužuje određenu pažnju kao gradski klub koji mora iz šireg 

bazena crpiti, po nekim kriterijima, bazu i pokušati uz pomoć Grada, resornog pročelnika, u 
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njegovim okvirima nadležnosti, i kroz sve druge oblike ulaganja, da dignemo taj NK na razinu 

koja bi mogla biti, a vezano je automatski i uz potrošnju sredstava za potrebe sporta. Evo, to je 

bio moj odgovor na kritike, ali prenosim ih jer su tako bile usmjerene. Hvala. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Da li se još netko javlja? Ako se nitko ne javlja zaključujem raspravu, 

i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora 

za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (21 

"za" i 1 "suzdržan") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2020. 

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

 Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD31.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trideset prvu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2020. 

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

 Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD32.) 

MIRAN ŠOIĆ Prelazimo na trideset drugu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji 

Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2020. godinu.  

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  
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te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Samobora za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD33.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trideset treću točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2020. 

godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Samobora za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD34.) 

MIRAN ŠOIĆ -Prelazimo na trideset četvrtu točku dnevnog reda - Izvješće o 

lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 

mjerama za sprečavanje nastanka otpada u 2020. godini. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalnu djelatnost 

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

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o 

lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 

mjerama za sprečavanje nastanka otpada u 2020. godini. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i mjerama za sprečavanje nastanka otpada u 2020. godini u tekstu kao što je 

dan u materijalima za sjednicu. 

Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD35.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trideset petu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2020. 

godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalnu djelatnost i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Da li ima pitanja? 

 

 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Imam baš pitanje, a obratit ću se dogradonačelniku 

gosp. Stanecu, a vezano je uz našu onu posjetu pred godinu i nešto dana kada smo bili u Austriji 

u posjeti tvrtki Saubermacher gdje su nam prezentirani određeni oblici realizacije sveg tu 

uvezeno s otpadom i prikupljanjem. Da li možda imamo kakvu informaciju sada za završnicu 

ovog Gradskog vijeća do kuda se došlo općenito u planiranju? S obzirom da su bile i zakonske 

promjene stalno i da je to dosta škakljivo pitanje i problematično, a koje će vjerojatno biti vrući 

krumpir svima koji će ga naslijediti, trebat će dosta truda uložiti da se to realizira, a opet da u 

konačnici ne poskupi za krajnje korisnike samo prikupljanje miješanog komunalnog otpada i 

svega ostalog otpada. 

 

 ŽELJKO STANEC - Mislio sam da neću danas ništa trebati govoriti, ali ipak super. 

Da ovo je tema sadašnjosti i budućnosti, smeće, mislim da i mi koliko smo mogli sa svojim 

znanjem i sa svojim nekim iskustvom krenuli smo u rješavanje tog problema. Problem što se 

tiče smeća to vam nikad u principu nema kraja, uvijek se može napraviti nešto bolje. Na 

konkretno ovo pitanje, u kojoj su sada fazi ti pregovori, i dalje je nastavljen taj projekt vezan 

uz tu sortirnicu i kompostanu, ali sada neću niti jednu firmu unaprijed staviti jer još ništa nije 

definirano. Ona posjeta u kojoj smo bili to je više bila posjeta da vidimo neka iskustva i 
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mogućnosti što Grad Samobor može napraviti, pokrenuti što je meni drago da je od dvije tisuće 

i sedme godine ponovno što je trebalo u to vrijeme krenuti projekt Zagrebačke županije, Grad 

Zagreb s rješavanjem problema gospodarenja otpadom na području čak i te tri županije, 

Krapisnko - zagorske i Grad Zagreb kao Grad i kao Županija i Zagrebačke županije i jedna od 

lokacija na Trebežu je predviđena ta pretovarna stanica za taj budući kompleks gospodarenja 

otpadom. No, međutim to ne mijena na planu onaj dalje naš razvoj tog projekta što se tiče još 

rješavanja. Pošto sam maloprije spomenuo sortiranja, odnosno te obrade i kompostiranja 

otpada, znači to će biti samo jedan dio kompletne zaokružene cjeline, najvjerojatnije. Želio bih 

ako se uspije, a to je bilo čak i u planu, energetska oporaba, jer netko govori nula otpada to 

doslovce ne postoji niti u najrazvijenijim zemljama svijeta, već po mojoj nekoj logici, a mislim 

da bi tu trebalo stvarno maknuti politiku skroz sa strane i riješiti na kvalitetan način, a to je 

onda energetska oporaba otpada gdje bi samo Grad Samobor, s obzirom na ovaj dio sortiranja 

i kompostiranja ima što manju tu količinu otpada koja bi se trebala za sada još odlagati, a nadam 

se u budućnosti energetski oporabiti. Znači to će biti projekt gdje garantirano ako bude ova 

gradska uprava na čelu, mislim da će to biti prioritet rješavanja, odnosno dolaska do približnog 

kraja, jer sam rekao da nema tu kraja, da tehnologija razvoja ide iz dana u dan naprijed ali Grad 

da će sigurno dati veliku pozornost u rješavanju tog problema. 

 Što se tiče same cijene odvoza smeća i tu treba biti vrlo, vrlo oprezan. Sad ja mogu reći 

tu Grad Samobor će pojeftiniti sa smećem, to bi meni možda bila neka predizborna kampanja, 

no međutim Grad Samobor treba nastojati da što manje smeće poskupi, odnosno da smeće 

ostane, ako je bilo kako moguće, na istoj cijeni. Tržište ne samo u Hrvatskoj, nego okolno 

tržište smeća jednostavno cijena raste. 

 Malo ću se vratiti nekoliko godina unatrag, mislim, da bi to Gradski vijećnici trebali 

znati i puno stvari se tu mijenja, ne samo iz dana u dan, nego iz sekunde u sekundu, jer je to 

jedno tržište i na tržištu vam je npr. cijena plastike, gdje je plastika čak postizala neku cijenu, 

gdje smo mi mogli prodati tu plastiku po nekoj određenoj cijeni, no, međutim sada je ta prerada 

plastike skuplja nego miješani komunalni otpad koji se deponira. Koristan otpad je također bio 

i papir, i tu se negdje kretala cijena oko sto eura po toni, sada se ta cijena spustila na negdje sto 

kuna, a negdje čak i besplatno. Tu sam si dosta dao truda oko gospodarenja otpadom da će 

veliko biti zadovoljstvo za sve građane grada Samobora ako održimo tu cijenu otpada na ovom 

nivou koji je sada. Znači, nisam ništa htio niti želio lagati, dat ćemo sve svoje napore da cijena 

gospodarenja otpada na području grada Samobora ostane ista, uz sve ove investicije koje budu 

pridonijele što manjoj količini otpada koja se deponira, a želio bih da se energetski oporabi.  

 

MIRAN ŠOIĆ - Da li ima još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora većinom glasova (20 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD36.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trideset šestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

Savjeta mladih za 2020. godinu. 
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 Naš predsjednik Savjeta mladih je tu pa da ga malo čujemo što su obavili u 2020. godini. 

 

 LOVRO BROKETA - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su 

vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu 

Savjeta mladih za 2020. godinu. 

 Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješće o radu Savjeta mladih za 2020. godinu u tekstu kao što je dan u 

materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća o radu Savjeta mladih prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD37.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trideset sedmu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja?  

 

VLADIMIR SKENDROVIĆ - Moje pitanje je vezano uz ingerencije Poduzetničkog 

centra. Naime, nedavno sam vidio u sredstvima javnog priopćavanja da je otvoren četvrti poziv 

za korištenje Malog tehnopolisa u kojeg su zaista uložena ne mala sredstva, dobrim dijelom iz 

EU i pretpostavili smo po najavama da će tu biti potrebe da ih nećemo moći zadovoljiti. 

Međutim, sada otvaramo već četvrti javni poziv, dakle, nije nikakva kritika, nego čisto 

informacije radi. Da li su toliko oštri kriteriji, da li je toliko slab interes, i što je razlog da mi 

već u tri poziva nismo uspjeli popuniti taj prostor? Njegova svrha će biti kada bude tek 

kompletan u funkciji.  

 

ŽELJKO RADOVANIĆ - Prije svega stvarno mi je zadovoljstvo da ovdje mogu i 

vama i široj javnosti reći da mi s ovim natječajem zatvaramo i dopunjujemo do kraja cijeli 
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centar koji je po dokumentima i prema Safu i mjerilima i svemu onome što su nam bili 

parametri koji se prate i mjere, da bi se sredstva opravdala trebalo bi završiti do dvadeset treće 

godine. Mi smo u prvoj godini trebali svega popuniti sedam mjesta, sedam potencijalnih 

inkubiranih poduzetnika, mi smo to uspjeli napraviti s čak trinaest. S ovim natječajem koji ima 

svega tri prostora slobodna ćemo mi zatvoriti, jer je interes puno veći. Znači nismo išli da kroz 

tri godine u taj Poduzetnički centar u prostornom i sadržajnom i poslovnom dijelu 

popunjavamo i popunimo nego to činimo na zadovoljstvo već u šest mjeseci ili prvoj godini, s 

obzirom da je on, ako se sjećate, u osmom mjesecu predan na upravljanje Gradu, odnosno 

Poduzetničkom centru. Dakle, sasvim suprotno od ovoga što je sada poštovani vijećnik pitao, 

interes je ogroman, ali stvarno istinski ogroman i ne može se zadovoljiti. Meni se kao direktoru 

postavlja pitanje, što ćemo i kako ćemo nakon ovog kruga natječaja, jer sigurno neće biti 

sljedećeg kruga i na koji način ćemo zapravo zadovoljiti potrebe mladih poduzetnika i 

gospodarstvenika koji sasvim sigurno imat će i dalje. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2020. 

godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za 2020. 

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

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD38.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trideset osmu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

trgovačkog društva Energo metan d.o.o. za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

 Ima li pitanja? 

 

 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Prošle godine u isto vrijeme na izvješću smo imali 

raspravu o određenim stvarima po pitanju Energo Metana. Čisto me zanima, kakva je projekcija 

trgovačkog društva Energo Metan za opskrbu plinom u budućnosti, prvenstveno barem do kraja 

ove godine? S obzirom na sve one promjene koje su najavljivane vezane uz opskrbu pravnih 

subjekata i privatnih potrošača. 

 

 MARINKO DŽEPINA - Prije svega moram ispričati gosp. direktora koji radi svojih 

privatnih nekih obveza nije u mogućnosti danas biti prisutan na sjednici Gradskog vijeća, pa 
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me zamolio ukratko ukoliko bude pitanja ista pitanja prenesem, ili ukoliko budem imao 

odgovor ili znao odgovoriti na postavljeno pitanje da to učinim ovdje danas pred vama. 

 Naime, kako je pitanje gosp. Skendrovića, kakva je budućnost Energo Metana, meni je 

to u ovom trenutku vrlo teško reći. Ja budućnost ne mogu predvidjeti, ali iz ovog izvješća koje 

je ovdje nama dato, i podastrijeto, i rezultatima koji su prikazani u ovom izvješću, rad u 

trgovačkom društvu Energo Metan možemo reći da je trgovačko društvo Energo Metan dobro 

poslovalo, da su ti rezultati izgradnje mreže u okvirima planiranog za dvije i dvadesetu godinu. 

Naravno da će financijski krajnji rezultat biti potvrđen na njihovoj godišnjoj skupštini. Znači, 

nećemo prejudicirati stvari, ali u svakom slučaju pretpostavke su takve da će financijski rezultat 

biti na razini dvije i devetnaest godine, znate da smo tada imali određeni suficit u poslovanju 

Energo Metana. Tako da očekujemo i nakon ovog završnog izvješća kojeg će skupština usvojiti 

da ćemo imati kompletnu informaciju o poslovanju trgovačkog društva. Sigurno je onda da će 

i Skupština dati određene parametre vezane za budućnost Energo Metana, kao tvrtke koja je u 

vlasništvu Grada Samobora u iznosu od pedeset jedan posto. 

 

 ŽELJKO STANEC -  Evo, javio sam se da odgovorim na ovo konkretno pitanje. 

Najvjerojatnije da vijećnika gosp. Vladimira Skendrovića zanima jer ono je bio prvi četvrti, pa 

je bio raspisan natječaj kojeg je HER-a raspisala i što se bude sada dogodilo s krajnjim 

potrošačima, mislim da je bilo pitanje prema tom cilju. Ništa se neće dogoditi, natječaj s prvim 

četvrtim bi trebao opskrbu na području grada Samobora, općenito regionalno je bilo to 

raspisano, dobilo je to Prvo plinarsko društvo. No, međutim do prvog devetog apsolutno se 

ništa neće mijenjati na području grada Samobora, bilo da su to gospodarstveni subjekti ili bilo 

da je to privatni subjekt, oni će i dalje moći koristiti opskrbu od Energo Metana ili može po 

odabiru odabrati nekog povoljnijeg opskrbljivača. Znači, apsolutno za krajnje korisnike, da li 

je vezan uz poduzetnika ili privatno, ništa se ne mijenja. 

 O nekim daljnjim koracima Energo Metana, mislim da sam čak na nekoj od sjednica 

Gradskog vijeća pričao o distribuciji i opskrbi, da na nekom tržištu opskrbe Energo Metan će 

teško opstati to je mala firma i jednostavno ne može postizati tu cijenu koje mogu velika neka 

plinarska društva, ali ako Skupština Energo Metana gdje je Grad pedeset jedan postotni vlasnik 

dogovori da će zadržati i dalje distribuciju, mislim, da tu nećemo apsolutno imati ništa protiv, 

ali dogovori i odluke se donose konsenzusom.  

 

MIRAN ŠOIĆ - Da li ima još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Izvješće o radu trgovačkog društva Energo metan d.o.o. za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Energo metan d.o.o. za 2020. godinu u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD39.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na trideset devetu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

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

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

 Ima li pitanja? 

 

 VLADIMIR SKENDROVIĆ - Nemam pitanja što se tiče Javne vatrogasne postrojbe 

i općenito sustava vatrogastva u gradu Samoboru, nego osjećam potrebu ispred Kluba i u svoje 

osobno ime zahvaliti se na vrlo predanom radu kompletnom vatrogastvu grada Samobora. 

Posebno je do izražaja njihova važnost ulaganja koja su godinama kontinuirana i često ispadaju 

dosta velika, ali sada se pokazalo koliko su zapravo opravdana, jer uz Civilnu zaštitu Grada 

Samobora koja je u većini slučajeva dobro reagirala, vatrogasci su bili ti koji su uz onu svoju 

prvobitnu funkciju (požari, poplave itd.) bili na dispoziciji i na njih se uvijek moglo računati. 

Još jedanput zahvaljujem im se preko zapovjednika kompletnom vatrogasnom sustavu. 

 

 DAMIR SKOK - Htio sam samo predložiti, koliko god smo se dogovorili da ove neke 

tehničke radnje nam budu brže, da ipak gosti iz Javne vatrogasne postrojbe i drugih ustanova 

koje trebaju doći, a na kraju krajeva s njima smo svake godine surađivali, da nam se ipak obrate 

ako i nemamo pitanja možda istaknu par riječi, a mi na kraju krajeva da se zahvalimo 

glasovanjem na jednoj suradnji. Stoga bih ja gosp. Žitkovića vrlo rado vidio tu, a mislim da i 

poštovanje nas kao Gradskog vijeća prema tim ljudima koji to vode i ovdje su došli dati izvješće 

pa da ih vidimo malo. 

 

 MLADEN ŽITKOVIĆ - Daje uvodno obrazloženje koje su vijećnici dobili u 

materijalima za sjednicu. 

 

 ŽELJKO STANEC - Baš mi je drago što je gosp. Vladimir Skendrović prepoznao 

sada na kraju svog mandata izvrstan rad Javne vatrogasne postrojbe. No, međutim to je 

dvanaesto godišnji rad koji smo mi prepoznali, upornost, vrijednost, marljivost, ne znam uopće 

koje bi riječi odabrao za naše vatrogasce. Kao načelnik Stožera, pogotovo u ovom zadnjem 

periodu mogu samo reći zapovjedniče hvala na ovome svemu što ste napravili za naš grad 

Samobor i nikada nisam isticao da smo mi nešto dali vatrogascima, uvijek sam govorio da 

manje dobivate nego što zaslužujete. I ova cisterna za Javnu vatrogasnu postrojbu i navalno 

vozilo za Rude i oni svi kombiji to su jednostavno vrijednosti koje ste vi zaslužili. I bilo koja 

gradska uprava bude u budućnosti, dignuli smo jednu ljestvicu, pokazali smo što treba raditi za 

one koji brinu o sigurnosti naših građana i ne samo vi kao Javna vatrogasna, već su tu i sva 

dobrovoljna vatrogasna društva, odnosno kompletna Vatrogasna zajednica. Poslije je Izvješće 

Vatrogasne zajednice, tako da se više neću javljati, jednostavno pokazali ste u gradu Samoboru 

što znači vrijednost ljudi, što znače ljudi koji se bave tim poslovima. Puno puta gotovo sam, 

možda sedam, osam godina, sve te skupštine nekoliko puta obišao DVD-a, to je takvo 

jedinstvo, takva briga za sigurnost i zaštitu naših građana. Još jedanput hvala.  

 

MIRAN ŠOIĆ - Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na 

glasovanje Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2020. godinu u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD40.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdesetu točku dnevnog reda - Izvješće o radu 

Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2020. godinu. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

 Da li nam se gosp. Koščica može ukratko obratiti. 

 

 ŽELJKO KOŠČICA - Daje kratko uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje 

su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. 

 

 DAMIR SKOK - Htio bih jedan štiklec ispričati ne bude dugo, ali moram jer mi je srce 

ovakvo bilo. Naime, možda drugi dan ili dva dana nakon potresa u Petrinji, ja sam dosta išao 

tamo s ekipom i pomagali smo životinjama, netko mi trubi na sred Majskih poljana, pa gledam 

možeš proći, a ono dečki iz DVD-a Cerje. Za dva dana netko je trubio u centru Petrinje. Tako 

da bih vam htio reći da mislim da se to premalo ističe koliko je naših Samoboraca bilo tamo, a 

bila su to teška vremena, ali kada sretneš tada svoje domaće dečke po istom poslu srce je bilo 

puno i hvala. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Ima li još pitanja? Ako nema, zahvaljujem se gosp. Koščici na trudu. 

Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada 

Samobora za 2020. godinu. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2020. godinu u tekstu 

kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Izvješća prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD41.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset prvu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka 

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za zaduživanje putem 

financijskog leasinga. 
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Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za komunalne djelatnosti 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Da li ima pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za zaduživanje putem 

financijskog leasinga. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za zaduživanje putem 

financijskog leasinga u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD42.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset drugu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice 

Samobor. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske 

knjižnice Samobor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice 

Samobor u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD43.) 

 MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset treću točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića Izvor. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 
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- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića Izvor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića Izvor u tekstu kao 

što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD44.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića Grigor 

Vitez. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića Grigor 

Vitez. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez u 

tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD45.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset petu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Grigor Vitez. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  
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te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Grigor Vitez. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Grigor Vitez u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD46.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset šestu točku dnevnog reda - Prijedlog zaključka 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Izvor. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Izvor. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Izvor u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

 Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD47.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset sedmu točku dnevnog reda - Informacija o 

sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova izgradnje i opremanja nove dionice biciklističke 

infrastrukture za projekt biciklistička staza Samobor - Sveta Nedelja.  

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- 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. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Informacija o 

sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova izgradnje i opremanja nove dionice biciklističke 

infrastrukture za projekt biciklistička staza Samobor - Sveta Nedelja.  

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Informacije o sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova izgradnje i opremanja 

nove dionice biciklističke infrastrukture za projekt biciklistička staza Samobor - Sveta Nedelja 

u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.  

 Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD48.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset osmu točku dnevnog reda - Izvještaj o 

korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za siječanj i veljaču 2021. 

godine. 

 

Po ovoj točki dnevnog reda sjednice su održali: 

- Odbor za financije i proračun i 

- Odbor za statutarno - pravna pitanja  

 

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda. 

 

Otvaram raspravu. 

Ima li pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Izvještaj o 

korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora za siječanj i veljaču 2021. 

godine. 

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (22 

"za") donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Samobora 

za siječanj i veljaču 2021. godine u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu. 

Tekst Zaključka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

AD49.) 

MIRAN ŠOIĆ - Prelazimo na četrdeset devetu točku dnevnog reda - Ostale 

informacije. 

 

Evo, iskoristio bih priliku da se u ime mojih potpredsjednika gđe Maje i gosp. Vinka 

zahvalim vama na suradnji, svim našim vijećnicama i vijećnika koji ste dolazili na sjednice 

gdje smo praktički ove četiri godine zajednički radili, donosili, ja bih rekao, u velikoj većini 
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jednoglasne odluke bez velike rasprave i svađe. Mislim da smo dobro surađivali, ispričavam 

se ako sam nekoga povrijedio od vijećnica i vijećnika u vođenju sjednica ali mislim da smo 

dobro surađivali na sjednicama, kao i s Međustranačkim vijećem koje se više manje sastajalo. 

Također, bih zahvalio gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika koji su uvijek bili s nama 

na ovim sjednicama i davali odgovore i pomagali nam u radu, a sve to zapravo ne bih moglo 

funkcionirati da nam predstavnici naših stručnih služba iz Grada na čelu s pročelnicima nisu 

pripremali kvalitetne materijale o kojima smo raspravljali i donosili određene odluke. 

Zahvaljujem se i našim novinarima koji izvještavali javnost pravovremeno i korektno su 

izvještavali što se dešava na sjednicama Gradskog vijeća. Još jedanput se svima zahvaljujem i 

vidjet ćemo se nekom drugom prilikom, kao bi rekli, ali se i dalje budemo družili jer smo se 

dobro upoznali. Jasno da u ovoj sada situaciji kakva je s koronom ne možemo se puno častiti, 

ali vas sve pozivam da bar čašu pića popijemo u našem Prolazu na terasi i da se malo podružimo 

kada se nismo mogli drugačije izorganizirati. 

 

Da li ima još netko nešto za dodati? 

 

VLADIMIR SKENDROVIĆ - Ako se ne varam i na prvoj sjednici, mada to možda 

nije bilo tada prigodno, javio sam se za riječ i nije nikakav problem da završim ovaj mandat i 

općenito moje političko djelovanje u Gradu Samoboru. Htio bih uputiti isprike bilo kome od 

vas ako je moj ponekad emotivniji s kojom riječju više nastup bilo kome od vas pobudio osjećaj 

da omalovažavam ili ne daj Bože drugu riječ, izbjegavao sam, mislim da ni danas nisam 

pretjerao dok ja nisam bio na osobnoj razini dotaknut. Volio bih da budući sazivi, tko to god 

bude, osobnu razinu ostave tamo gdje je, jer mnoga iskustva su kod mnogih od vas, neke 

poznajem dosta, bolna i kada se u to zadire onda to stvara jedan sasvim pogrešan privid i 

bespotrebno je. Još jedanput svima hvala na svemu i isprike ako je bilo kome upućeno nešto, 

nije bilo nikakve namjere. Hvala lijepa. 

 

MIRAN ŠOIĆ - Još jedna obavijest dobili ste pismeno za ove naše tablete vratite danas, 

ako ne danas onda idući tjedan, odnosno ove dane donesete dolje u Urudžbeni zapisnik pa 

predate gđi Nadi. 

 

Ima li još netko potrebu? 

Ako nema zahvaljujem se na suradnji i vidimo se u Prolazu na piću. 

 

S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a dnevni red je iscrpljen zaključujem 35. 

sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora. 

 

 

 Dovršeno u 16.35 sati. 
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