
 

Z A P I S N I K 

 

 sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 07.07.2014. godine u Gradskoj 

vijećnici Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 29/I. 

 Započeto u 20,00 sati. 

 Sjednica je snimana i tonski zapis čuva se u Gradskoj upravi.  

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća : Anđelko Glivar,dr.med., Stanko Repar, Robert Hren, Darko 

Kuzman,. Renata Dolenec,dipl.oec., Miljenko Jagarčec, ing., Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif., 

Jasminka Marija Cerc, dipl.ing., Luka Grabušić, dipl.oec., Tomislav Čičko, dipl.oec., Vjekoslav 

Matuša, Krunoslav Vnučec, dipl.oec, Miljenko Hrenek, Romano Glavač. 

 

Odsutni član Gradskog vijeća: Krešimir Fišter, ing.stroj., op. 

 

Ostali nazočni:   - Juraj Srebačić, gradonačelnik 

      - Luka Tepeš, ing.građ., zamjenik gradonačelnika 

                - Vesna Tomašković, dipl.prav.,  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

    - Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

    - Mirjana Škof, stručni suradnik 

    - Martina Znika, upravni pravnik na stručnom osposobljavanju u JUO, zapisničar 

 - Mladen Kukas, "Radio Stubica" 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

Predlaže dnevni red iz Poziva, s tim da se dopuni jednom točkom:  

1. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. Godinu 

 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i donosi slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća grada Donja Stubica, od 21.05.2014. g. 

 2. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

 3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada 

            4. Donošenje Odluke o zaduživanju (nabava traktora putem leasinga) 

 5. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu 

 6. Razmatranje zamolbe Termi Jezerčica d.o.o. za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa 

 7. Razmatranje zamolbi za produženje sufinanciranja smještaja djece u Dječjem vrtiću 

Bedekovčina, i to: 

  - Anite Martinić za dijete Bernardu  

  - Dubravka i Tamare Kotarski za djecu Lovru i Filipa             

            8. Odgovor na vijećničko pitanje Županijske uprave za ceste u vezi uklanjanja opasnog drveća na 

cesti L 22073 (Donja Stubica – Grabrina)   

            9. Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

          Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća grada Donja Stubica, od 21.05.2014. g. 

 Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Jasminka Marija Cerc – traži da se u zapisniku ispravi ime Stanko Glivar u Stanko Repar 

Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno usvaja Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Donja Stubica od 21.05.2014. godine. 

 

 



Točka 2. 

 Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima uz 

poziv na sjednicu, daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

Miljenko Hrenek – iznosi kako svi dimnjačari trebaju imati fiskalne kase te su obvezni 

izdavati račune, no prema nekim saznanjima pročulo se kako se u Gornjoj Stubici tako ne radi, tj. ne 

izdaju se računi, što nije prema zakonu. 

Jasminka Marija Cerc – pita što je sa stubičancem koji je dao ponudu, zar nije imao uvjete? 

Luka Grabušić – pita kolika je bila njegova ponuda? 

Luka Tepeš – iznosi kako je natječaj bio definiran, ponuđači su dali svoje cijene i nemamo ga 

na temelju čega isključiti. 

Krunoslav Vnučec – što ako se natječaj poništi? 

Vjekoslav Matuša – ako investitor, naručitelj poništi natječaj bez obrazloženja, za to nema 

nikakvih sankcija. 

Nikola Boromisa – smatra kako živimo u slobodnom tržištu i ne možemo uvjetovati tko će 

raditi, međutim poznato je kako neke komunalne poslove na području Grada Donja Stubica rade naši 

ljudi Hren i Baja. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće je sa 7 glasova "za" , 6 glasova "protiv" i 1 „suzdržanim“ 

glasom donosi Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o davanju koncesije za uslugu prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku podijeljen prije sjednice te 

daje riječ nazočnom predsjedniku stručnog povjerenstva. 

Luka Tepeš – izlaže kako je Grad Donja Stubica raspisao natječaj i javio se samo jedan 

ponuđač. Donesen je Zakon o selektivnom skupljanju otpada, prema kojem će se otpad prikupljati u 3 

kante, posebno za papir i plastiku i komunalni otpad, čime se povećava cijena. Također će od sada biti 

mjesečno 4 odvoza komunalnog otpada,  jedan za papir i plastiku. Tražilo se da se odvoz smeća 

obavlja s manjim kamionima, kako bi se smanjilo uništavanje cesta. Zakonom je propisano kako se 

krupni otpad ne smije odlagati na javne površine,  time je nastao problem za ljude iz udaljenih mjesta 

koji nemaju načina da dopreme otpad.  

Jasminka Marija Cerc – pita kako će se rješavati otpad u stambenim zgradama? 

Stanko Repar – odgovara kako postoje kontejneri od 1100 l u koji će se skupljati smeće. 

Miljenko Jagarčec – smatra da nije točno definirano u kojem roku bi se kante trebale dostaviti 

građanima. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić  - kante će se početi dijeliti građanima 01.08.2014., a završiti do 

01.09.2014.Ako građani budu miješali otpad, a imaju kante, bit će kažnjeni. 

Stanko Repar – iznosi da će se napraviti pismo svakom građaninu, u kojem će biti upućeni 

kako odvajati otpad. 

Miljenko Hrenek – smatra da su potrebne knjižice o komunalnom redu i moraju se definirati 

kazne, jer bi u protivnom smeća moglo biti svukud. 

Miljenko Jagarčec – smatra kako bi bilo dobro da se održi kontakt emisija u kojoj bi 

gradonačelnik objasnio važnost selektivnog odvajanja otpada. 

 

Nakon kratke rasprave Gradsko vijeće s 1 glasom „protiv“ i 13 glasova „za“ donosi Odluku o davanju 

koncesije za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. 

 

Odluka o davanju koncesije za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 



Točka 4. 

Donošenje Odluke o zaduživanju (nabava traktora putem leasinga) 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku podijeljen prije sjednice te 

izlaže kako je potrebno donijeti Odluku o zaduživanju, otvara raspravu. 

Jasminka Marija Cerc – pita što se bude radilo traktorom, tko ga bude vozio? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić – naši djelatnici trebali su položiti ispite za rukovanje pilom, 

flaksericom, prijevoz traktorom. Prema tome Josip Grdenić, Goran Žalec i Kristijan Puhovski su 

osposobljeni za to. Traktor će moći čistiti grabe s malčerom, čistiti živicu do 5 cm, rezati grane. 

Nakon kratke rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o zaduživanju. 

Odluku o zaduživanju prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 5. 

  Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. g. 

 

Predsjednik Anđelko Glivar izlaže kako je Odluka potrebna jer mora biti priložena Proračunu, 

zbog zaduživanja, kako bi sve bilo financijski i pravno u redu. 

Gradsko vijeće bez rasprave donosi Odluku o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Donja Stubica za 2014. godinu. 

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu 

prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Razmatranje zamolbe Termi Jezerčica d.o.o. za oslobađanje plaćanja komunalnog 

doprinosa 

 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima uz 

poziv na sjednicu, te otvara raspravu.  

Gradonačelnik Juraj Srebačić izlaže kako je razgovarao sa rukovodstvom Termi Jezerčica i 

dao na znanje kako nije moguće oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa, eventualno je moguće 

da se komunalni doprinos otplati do kraja godine i time su se složili. 

Miljenko Hrenek – iznosi kako je poznato da Jezerčica daje otkaze našim ljudima i prema 

tome bi trebali platiti komunalni doprinos. 

Renata Dolenec – pita kolika su primanja od boravišne pristojbe i poreza na potrošnju od 

Jezerčice. 

Predsjednik Anđelko Glivar – odgovara da će se podaci od boravišne pristojbe i poreza na 

potrošnju dostaviti vijećnicima. 

Luka Grabušić – iznosi kako je krađom sportašima koja se dogodila u Jezerčici nanijeta velika 

šteta za Grad Donja Stubica, a nitko od rukovodstva Termi Jezerčica nije se pokušao ispričati. 

Nakon kratke rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku  o neprihvaćanju zamolbe 

Terme Jezerčica d.o.o. za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 7. 

Razmatranje zamolbi za produženje sufinanciranja smještaja djece u Dječjem vrtiću 

Bedekovčina, i to: 

  - Anite Martinić za dijete Bernardu  

  - Dubravka i Tamare Kotarski za djecu Lovru i Filipa             

 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima uz 

poziv na sjednicu, te otvara raspravu.  

 Miljenko Hrenek – smatra kako treba zaštiti interese naših građana, zato oni koji traže smještaj 

djece u druge vrtiće  trebaju dostaviti gdje rade. Kapacitet našeg vrtića je pun. Postoje slučajevi u kojima 



roditelji ispisuju svoju djecu na mjesec, dva. Tim roditeljima smo poslali pismeni dopis, radi se o tome da 

ne možemo čuvati nečije mjesto. Ljudi koji su poslali zamolbu za produženje sufinanciranja smještaja 

djece gravitiraju prema Bedekovčini, ali oni su ipak građani Grada Donja Stubica, te ne postoji nikakav 

razlog da im se to ne odobri. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku  o produženju sufinanciranja smještaja djece u 

Dječjem vrtiću Bedekovčina. 

 Odluka o produženju sufinanciranja smještaja djece u Dječjem vrtiću Bedekovčina prilaže se 

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 8. 

Odgovor na vijećničko pitanje Županijske uprave za ceste u vezi uklanjanja opasnog 

drveća na cesti L 22073 (Donja Stubica – Grabrina)  

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima uz 

poziv na sjednicu, te otvara raspravu.  

Krunoslav Vnučec – smatra da treba krenuti prema Ministarstvu, kako bi oni to malo bolje 

analizirali, da oni na neki način preuzmu rizik. 

Predsjednik Anđelko Glivar – treba tražiti da se izda dopuštenje da se radovi mogu izvršiti jer 

ugrožavaju sigurnost. 

Nikola Boromisa – predlaže da je potrebno poslikati nastale situacije i poslati dopis 

Ministarstvu kulture, Upravi za inspekcijske poslove zaštite prirode. Bilo bi dobro da se navede koliko 

ljudi živi u tom mjestu i da se tom cestom obavlja svakodnevni promet. 

Vjekoslav Matuša – iznosi kako može zaštita prirode biti važnija od zaštite života. 

 

Nakon kratke rasprave donosi se Zaključak da se dopis u kojem će se naznačiti sva 

problematika pošalje nadležnim Ministarstvima i  Upravi. 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi 

9.1. Miljenko Hrenek – izlaže kako je na svečanoj sjednici čuo kako je raspisan natječaj za športsku 

dvoranu, za radove koji nisu dovršeni. 

Tomislav Čičko odgovara kako to nije tako, investitoru je poslano upozorenje jer ako ne dovrši sve u 

roku, tada mu se daje kratki rok za dovršenje, i onda se tek raskida ugovor. 

9.2. Miljenko Hrenek – pita što je sa oslobođenjem od plaćanja komunalnog doprinosa za Osnovnu 

školu Donja Stubica 

Mirjana Škof – kaže kako se nitko nije javio iz škole u vezi toga. 

9.3. Miljenko Hrenek – izlaže kako za ured Turističke zajednice, Grad Jezerčici plaća najam, a tu 

najamninu bi Jezerčica mogla pustiti, obzirom što sve radimo za Jezerčicu. 

9.4. Miljenko Hrenek – smatra da bi bilo dobro da najamnina koja se plaća za domove bude 

namjenska, kako bi se na taj način domovi malo uredili. 

9.5. Krunoslav Vnučec – kaže kako bi bilo dobro dostaviti kratki presjek o športskoj dvorani 

9.6. Miljenko Jagarčec – iznosi da treba urediti živicu u parku kraj igrališta 

 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

  

Sjednica je završila s radom u 21,35 sati. 

 

 

  Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 

Martina Znika              Anđelko Glivar, dr.med. 

 


