
Z A P I S N I K 

 

 sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 10. rujna 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, 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, Krešimir Fišter, ing.stroj.,  Renata Dolenec, dipl.oec.,  

 

Odsutni član Gradskog vijeća: Miljenko Hrenek, op., Romano Glavač, op. 

 

Ostali nazočni:   - Juraj Srebačić, gradonačelnik 

      - Luka Tepeš, ing.građ., zamjenik gradonačelnika 

    - Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

    - Mirjana Škof, stručni suradnik 

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

 - Mladen Kukas, "Radio Stubica" 

 - Branka Pišković, direktorica Gospodarenje stanovima d.o.o. Donja Stubica 

 - Kornelija Vnučec, direktorica Turističke zajednice Grada Donja Stubica 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

Predlaže dnevni red iz Poziva, s dopunom jedne točke i to: Razmatranje zamolbe DVS 

Optimus Centra d.o.o. za koncesiju na zemljištu Grada Donja Stubica. 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

           1.Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 16.7.2014. g.   

           2.Razmatranje izvješća o radu za 2013.godinu: 

      - Gospodarenja stanovima d.o.o. Donja Stubica       

      - Turističke zajednice Grada Donja Stubica 

3.Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. g. s 

obrazloženjem i pripadajućim programima: 

       - Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenja Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenja Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 1.1.-

30.06.2014.g.    

       - Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko  pravo za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenja Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g.  

       - Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 

razdoblje 1.1.-30.06.2014.g.  

       - Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata  komunalne infrastrukture  za razdoblje 

1.1.-30.06.2014.g.  

     - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednih zemljišta 

za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 



     - Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 1.1.-30.06.2014. 

     - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 1.1.-30.06.2014. 

          - Izvještaja o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1. – 30.06.2014.g. 

          - Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.06.2014. g. 

       - Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1. –

30.06.2014. g.        

   4.Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog  Proračuna grada Donja Stubica 

za 2014. g. s obrazloženjem    

           5.Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine 

           6.Razmatranje zamolbe Marije Perak za produženje sufinanciranja smještaja djeteta u Dječjem 

vrtiću Šlapica Oroslavje 

           7.Razmatranje Prigovora na Odluku o spomeničkoj renti 

           8.Razmatranje zamolbe DVS Optimus Centra d.o.o. za koncesiju na zemljištu Grada Donja Stubica 

           9.Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 16.srpnja 

2014. godine 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova "za" i 1 “suzdržanim” glasom (Renata Dolenec) 

usvaja Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 16. srpnja 2014. godine. 

 

     Točka 2. 

 Razmatranje izvješća o radu za 2013.godinu: 

      - Gospodarenja stanovima d.o.o. Donja Stubica       

      - Turističke zajednice Grada Donja Stubica 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu  

te da su sjednici nazočne direktorica Gospodarenja stanovima, gđa. Branka Pišković i direktorica Turističke 

zajednice gđa. Kornelija Vnučec. Daje riječ gđi. Branki Pišković. 

Branka Pišković izlaže kako je Gospodarenje stanovima osnovano 1997.godine kada su prestali s 

radom Fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu te je tada bilo potrebno zbrinuti djelatnike 

bivšeg stambenog Fonda i osigurati im radna mjesta. Od osnivanja trgovačkog društva do 2011. godine 

Gospodarenje stanovima prepoznato je na tržištu i upravlja sa oko 60-ak stambenih zgrada na području 

Krapinsko-zagorske županije. Problemi nastaju 2011. godine kada se pojavila konkurencija i tada je 

otkazano nekoliko Ugovora o upravljanju na području Grada Donja Stubica, a da za to nije bilo valjanog 

razloga. Iz tog razloga prihodi trgovačkog društva smanjili su se za cca 120.000,00 kn godišnje. No radom i 

maksimalnim angažmanom, radnice su uspjele zaustaviti negativno financijsko poslovanje u 2014. godini, 

smatra da bi prema trenutnom poslovanju 2014.godina završila u plusu.  

Tomislav Čičko – pita kakvo je stanje poslovanje za prvih 6 mjeseci 2014. godine?  

Branka Pišković odgovara kako su nekih 2.000,00 kuna prihodi veći od rashoda. 

Luka Grabušić – pita na što se odnose rashodi od usluga Studentskog servisa? 

Branka Pišković odgovara kako su preko Studentskog servisa uzeli gospođu koja je bila na 

ispomoći radi prevelikog obima posla. Iznosi kako dvije radnice ne mogu to sve fizički voditi, također je 

problem u korištenju godišnjeg odmora jer ured ne smije biti prazan. Sveukupni troškovi su jako veliki, 

pošto Ugovore o upravljanju zgradama imaju u cijeloj Krapinsko zagorskoj županiji. 

Tomislav Čičko – iznosi kako nema rashoda koji bi pokazao neracionalno ponašanje. Bilo bi 

dobro da se u upravljanje vrate zgrade u Donjoj Stubici, jer sastanci npr. u Konjščini iziskuju velike 

troškove, pa možda nekom reklamom pokušati animirati da se vrate Gospodarenju stanovima.  

Vjekoslav Matuša – iznosi kako se Grad mora zapitati, to je akumulirani gubitak na razini tri 

godine u iznosu skoro 175.000,00 kn, tko će pokriti taj gubitak, da li je Gradu kao vlasniku firme takva 

djelatnost imperativna da bi se prihvatio rizik od pokrivanja tog gubitka ili bi trebalo donijeti odluku o 

nekoj drugoj sudbini te firme. 



Branka Pišković iznosi kako su  u 2013. godini nepodmirene obveza  bile u iznosu od 78.893,61 

kunaa dio je podmiren u 2014. godini. Pita da li postoji mogućnost pozajmice Grada, koju bi Gospodarenje 

stanovima mjesečno vraćalo. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se može napraviti sporazum odnosno reprogram. 

Nakon kraće rasprave donosi se zaključak kojim se jednoglasno prihvaća izvješće Gospodarenja 

stanovima te se daje puna podrška u daljnjem poslovanju. 

Zaključak se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako postoji problematika sa plaćanjem struje u Topličkoj 

10. Postoji brojilo koje svi koriste to je Gospodarenje stanovima, Radio Stubica, Agencija i Sindikat.  

Struju plaća Radio Stubica, međutim napravljen je Sporazumu i plaćanje bi se rasporedilo na  Državni 

ured za upravljanje državnom imovinom iz Zagreba plaćao za prostor koji koristi Adam kaj i Političke 

organizacije bi plaćale 30%, Radio 50 %, Gospodarenje stanovima 10 %, Savez samostalnih sindikata 10 

%. Također iznosi kako bi Grad plaćao struju, a korisnici bi trebali refundirati razmjerni dio. 

  

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar daje riječ gđi. Korneliji Vnučec. 

Kornelija Vnučec pozdravlja sve nazočne i izlaže kako je Izvješće Turističke zajednice Grada 

Donja Stubica prihvaćeno od strane Skupštine i Nadzornog odbora Turističke zajednice. Fokusira se na 

porast noćenja iz godine u godinu, a samim time i porast boravišne pristojbe. Izlaže kako je Gradsko 

vijeće donijelo Odluku o udruživanje s Turističkom zajednicom općine Gornja Stubica, te je Općinsko 

vijeće Gornje Stubice prihvatilo isto. Za nekoliko dana će se održati sastanak s načelnikom Općine 

Gornja Stubica gosp. Krizmanićem radi potpisivanja zajedničkog sporazuma. Nakon toga slijedi izrada 

Statuta, koji se šalje u Ministarstvo turizma. Ministarstvo treba prihvatiti Statut te se tek tada može u 

zajednički rad. Turistička zajednica zvati će se Turistička zajednica Donje i Gornje Stubice. Turistička 

zajednica Grada Donja Stubica nositelj je projekta Zelena rivijera. To je projekt Hrvatske turističke 

zajednice i Ministarstva turizma gdje se Turistička zajednica Grada Donja Stubica prijavila sa Gornjom 

Stubicom i Marijom Bistricom. S time da su u Zelenoj rivijeri još Tuhelj i Veliko Trgovišće, to je pilot 

projekt za pred- i posezonu (PPS). 

 Tomislav Čičko iznosi kako je vidljivo da se nešto radi te je dobro što svaki mjesec ima neki novi 

događaj, no iz materijala je vidljiv gubitak prošle godine. 

 Kornelija Vnučec iznosi kako je Hrvatski vrt perunika veliki projekt koji iziskuje puno novaca, te 

ga je potrebno dovršiti, a troškovi su jako veliki. Karte se ne mogu naplaćivati jer vrt nije dovršen, 

također Turistička zajednica ne može naplaćivati karte. Hrvatski vrt perunika iziskuje veliki angažman i 

održavanje, a pri tome uskače i Grad, komunalni pogon kosi kada stigne. 

 Nikola Boromisa – komentira kako je na svečanu promociju utrošeno oko 30.000,00 kn, a 

preseljenje oko 60.000,00 kn. 

 Kornelija Vnučec iznosi kako je tih 30.000,00 kn utrošeno na troškove domjenka, džambo plakate 

te na violončelisticu  Anu Rucner. 

 Stanko Repar – pita što sa dugom? 

 Kornelija Vnučec – iznosi kako će se dug pokušati podmiriti kroz projekte koji su prijavljeni na 

razne natječaje. 

 Jasminka Marija Cerc – pita kakve suvenire gosti mogu kupiti u Jezerčici? 

 Kornelija Vnučec -  iznosi kako je Turistička zajadnica imala prodaju suvenira, no ti suveniri su 

se malo prodavali. Sada se razmišlja o specifičnim suvenirima koji su vezani za ovaj kraj kao npr. Mala 

drvena kutijica, a unutra bi bio čaj od lipe, Gupčeva krv odnosno vino ili liker, a željeli bismo da to imaju 

u ponudi  naši ugostitelji. 

 Nakon kraće rasprave, sa 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa (Renata Dolenec i Nikola 

Boromisa), donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća i podržava rad Turističke zajednice Donja Stubica. 

 Zaključak se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. 

g. s obrazloženjem i pripadajućim programima: 

       - Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenja Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 



       - Izvršenja Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 1.1.-

30.06.2014.g.    

       - Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko  pravo za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-

30.06.2014.g. 

       - Izvršenja Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g.  

       - Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 

razdoblje 1.1.-30.06.2014.g.  

       - Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata  komunalne infrastrukture  za 

razdoblje 1.1.-30.06.2014.g.  

     - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednih 

zemljišta za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 1.1.-30.06.2014. 

     - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zaduživanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 1.1.-30.06.2014. 

          - Izvještaja o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1. – 30.06.2014.g. 

          - Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.06.2014. g. 

       - Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1. –

30.06.2014. g.     

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je pozitivno poslovanje prvih 6. mjeseci te su 

prihodi veći od rashoda za skoro pola milijuna kuna. Time je i smanjen gubitak prenesen u ovu 

godinu. Veliki problem predstavljaju klizišta koja se pojavljuju uslijed velikih količina kiša, a čija 

sanacija iziskuje velika proračunska sredstva. 

Renata Dolenec pita Mirjanu Škof da je došla do informacije da je Grad dao pozajmicu 

Niskogradnji Hren u iznosu od 100.000,00 kn. 

Mirjana Škof odgovara kako ona nema nikakvih saznanja o tome. 

Jasminka Marija Cerc iznosi kako svi plaćamo grobljansku naknadu, a groblje nije pokošeno. 

Parkiralište kraj groblja bi trebalo urediti i Stubica nije pometena. 

Luka Tepeš iznosi kako su bili loši vremenski uvjeti i nedostatak ljudstva, a radnici iz 

komunalnog pogona radili su na popravku cesta i sanacijama klizišta. 

Nikola Boromisa iznosi kako bi se grobljanska naknada u iznosu od 166.000,00 kn trebala 

bolje preraspodjeliti, te pita da li se što poduzima za uređenje Doma kulture? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da će se ovih dana promijeniti vanjska stolarija, a za iduću 

godinu prema financijskim mogućnostima pokušat ćemo urediti sanitarni čvor. 

Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće donosi sa 10 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. g. s obrazloženjem i 

pripadajućim programima: 

       - Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 1.1.-

30.06.2014.g.    

       - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko  pravo za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g. 

       - Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-30.06.2014.g.  

       - Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 

razdoblje 1.1.-30.06.2014.g.  



       - Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata  komunalne infrastrukture  za razdoblje 

1.1.-30.06.2014.g.  

     - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednih zemljišta 

za razdoblje 1.1.-30.6.2014. 

     - Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 1.1.-30.06.2014. 

     - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zaduživanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 1.1.-30.06.2014. 

          - Izvještaja o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1. – 30.06.2014.g. 

          - Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.06.2014. g. 

       - Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1. –

30.06.2014. g. 

 

Navedeni akti  prilažu se ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

                                                           Točka 4. 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog  Proračuna grada Donja 

Stubica za 2014. g. s obrazloženjem    

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Renata Dolenec – pita kada će se raditi rekonstrukcija vrtića? 

Luka Grabušić – iznosi kako nije prisutan predsjednik Upravnog vijeća vrtića, a on ne zna 

odgovor. Iznosi da je zatražio projekte na Gradu i pokušat će tu investiciju predati na Županiju kako bi 

Županija sudjelovala u rekonstrukciji i dogradnji vrtića. 

Gradonačelnik odgovara kako se Grad javio na natječaj Ministarstva za vrtić i izmjenu 

krovišta žandarmerije (Toplička 5), ali odgovor je bio da nema novaca jer su sva sredstva upućena više 

potrebitima. 

Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ (Nikola Boromisa, 

Renata Dolenec i Miljenko Jagarčec) donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog  

Proračuna grada Donja Stubica za 2014. g. s obrazloženjem.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog  Proračuna grada Donja Stubica za 2014. g. 

s obrazloženjem prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradonačalnik Juraj Srebačić iznosi kako je u Izvješću navedeno da je odabran koncesionar za 

prijevoz umrlih osoba, što je krivo, ali su izvršeni poslovi oko priprema davanja koncesija za 

dimnjačarske poslove i odvoz komunalnog otpada, pa ću taj dio ispraviti. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako je bilo dogovoreno s Eko florom da će domaćinstva dobiti 

jednu kantu za papir i jednu za plastiku, no domaćinstva su dobila jednu veću kantu za papir i vreće za 

plastiku. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić – odgovara kako u kantu za plastiku ide vreća za plastiku. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić zadužuje se da ispita zašto domaćinstva dobivaju vreće za 

plastiku, a ne kante kako je bilo rečeno. 

Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće sa 10 glasova “za”, 2 glasa “protiv” (Nikola Boromisa i 

Renata Dolenec) i 1 “suzdržanim” glasom (Miljenko Jagarčec) donosi Zaključak o usvajanju Izvješća 

gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine. 

Zaključak se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 



 

 

 

                                                            Točka 6. 

Razmatranje zamolbe Marije Perak za produženje sufinanciranja smještaja djeteta u 

Dječjem vrtiću Šlapica Oroslavje 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o produženju sufinanciranja 

smještaja djeteta Lovre Perak u Dječjem vrtiću Šlapica Oroslavje. 

Odluka o produženju sufinanciranja smještaja u Dječjem vrtiću Šlapica Oroslavje prilaže se 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

                                                                Točka 7. 

Razmatranje Prigovora na Odluku o spomeničkoj renti 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Tomislav Čičko – iznosi kako važeću Odluku ne možemo mijenjati, a kada će se donositi plan 

Proračuna za drugu godinu onda trebamo razmisliti o promijeni Odluke. 

Robert Hren iznosi kako je centar uređen (pločnik, nogostup) te da ipak ima neku vrijednost to 

što se ti lokali nalaze u centru, svima bi trebalo omogućiti plaćanje spomeničke rente na rate. 

Nakon kratke rasprave, jednoglasno se donosi zaključak da se za ovu godinu Odluka ne 

mijenja, a za drugu godinu obzirom na Proračun razmotrit će se visina iznosa spomeničke rente. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

                                                                   Točka 8. 

Razmatranje zamolbe DVS Optimus Centra d.o.o. za koncesiju na zemljištu Grada Donja 

Stubica 

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

daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

Tomislav Čičko – smatra da se koncesija na zemljište ne može dati na 10 godina, već bez  

vremenskog roka, odnosno do potrebe Grada za tim zemljištem jer bi nepoštivanjem roka moglo doći 

do štete. 

Renata Dolenec -  predlaže da se ugovor sklopi na 1 godinu i onda se prema potrebi produžuje.  

Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o načelnom prihvaćanju 

zamolbe, s time da se obvezuje Gradonačelnik i pravna služba za utvrđivanje načina davanja zemljišta 

na korištenje putem koncesije, te utvrđivanja otkaznog roka ukoliko će postojati potreba  Grada za tim 

zemljištem.  

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 9. 

        Pitanja i prijedlozi 

Predsjednik Anđelko Glivar pita što je sa demo razredom sa led rasvjetom, bilo je rečeno da će 

naša škola dobiti tu rasvjetu. 

Miljenko Jagarčec odgovara kako se po projektu sanacije rasvjete u školama Krapinsko – 

zagorske županije radi, na listi ima 6-7 škola između kojih je i naša, no u ovoj kalendarskoj godini 

nema za to sredstava. 

 

Sjednica je završila s radom u 22,50 sati. 

 

 

  Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 

Martina Znika              Anđelko Glivar, dr.med. 


