
Z A P I S N I K 

 

 sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 23. listopada 2014. godine u 

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

 Započeto u 19,00 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, Renata Dolenec, dipl.oec., Miljenko Hrenek, Romano Glavač. 

Odsutni član Gradskog vijeća: Krešimir Fišter, ing.stroj 

Ostali nazočni:  

- Juraj Srebačić, gradonačelnik 

- Luka Tepeš, ing.građ., zamjenik gradonačelnika 

- Vesna Tomašković dipl.prav., pročelnica JUO 

- Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

- Jasmina Ricijaš, rukovoditeljica općih i pravnih poslova, Zagorskog vodovoda           

d.o.o. Zabok 

- Senka Vorih, direktorica računovodstva, financije i komercijale, Zagorskog        

vodovoda d.o.o. Zabok. 

- Mladen Kukas, "Radio Stubica" 

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

 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

Predlaže dnevni red iz Poziva, s dopunom jedne točke i to: Donošenje Odluke o davanju 

suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 10.9.2014. g. 

2. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom 

vodovodu d.o.o. Zabok 

4. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica  

5. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Donja Stubica 

6. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

7. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih    

8. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 

9. Donošenje Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima 

srednjih škola i studentima s područja Grada Donja Stubica 

10. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

zimskog održavanja cesta – čišćenje snijega i posipavanje na području Grada Donja Stubica 

11. Donošenje Odluke o davanju na privremeno korištenje gradskog zemljišta DVS Optimus 

centru d.o.o. Jakovlje, za postavu igrališta za mini nogomet 

12. Razmatranje zamolbe Osnovne škole Donja Stubica za oslobađanje plaćanja komunalne 

naknade i odobrenje pomoći za računalo 

13. Razmatranje zamolbe župana K-ZŽ za uključivanje u provedbu Programa poboljšanog 

kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“ 

14. Razmatranje zamolbe Nikoline Lešković za sufinanciranja smještaja djeteta u Dječji vrtić 

M.Bistrica  

15. Pitanja i prijedlozi. 



Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 10. 

rujna 2014. g. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Renata Dolenec ima dvije dopune na Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća. Dopuna se 

odnosi na pitanje Nikole Boromise za Turističku zajednicu, odnosno kojim projektima se namjerava 

zatvoriti postojeći dug i koju su to projekti odnosno natječaji koji zatvaraju takve dugove. Također 

treba navesti koliki je saldo na kraju prošle godine Turističke zajednice. 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako će se to dopuniti u Zapisniku. 

Gradsko vijeće jednoglasno sa 13 glasova "za" usvaja Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica od 10. rujna 2014. godine. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

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

te da su sjednici nazočne Senka Vorih, direktorica računovodstva, financija i komercijale Zagorskog 

vodovoda Zabok i Jasmina Ricijaš,  rukovoditeljica općih i pravnih poslova Zagorski vodovod. 

Nikola Boromisa pita što su to druge nekretnine u čl. 5 Odluke o priključenju na komunalne 

vodne građevine? 

Jasmina Ricijaš odgovara kako je Zagorski vodovod sukladno Zakonu o vodama morao donijeti 

opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga i tada je morao definirati nekretnine. U članku 2. Odluke 

navedeno je kako je nekretnina svaka druga građevina odnosno druga nekretnina (neizgrađeno zemljište, te 

bilo kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske čestice) koja se 

priključuje na komunalne vodne građevine. Dakle nema limita da morate imati građevinsku parcelu, 

građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište.  

Predsjednik Anđelko Glivar pita od kada se primjenjuje ta Odluka? 

Jasmina Ricijaš odgovora da Odluka stupa na snagu osam dana od objave općih akata u 

Službenom glasilu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić pita što je s lokalnim vodovodima? Neke vodovode imaju udruge. 

Udruge imaju vodospreme koje su financirali građani. 

Jasmina Ricijaš odgovara kako je Zakonom o vodama iz 2013. godine definiran vlasnik 

komunalnih vodnih građevina uključujući komunalnu odvodnju i komunalnu vodoopskrbu. U prijelaznim 

odredbama samog Zakona o vodama, odnosno u članku 165.  obvezuje se jedinicu lokalne samouprave na 

prijenos komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja koji je  u ovom slučaju Zagorski vodovod. 

Komunalne vodne građevine mogu se prenijeti na dva načina na javnog isporučitelja. Bez naknade i 

promjenom u temeljnom kapitalu. Do sad su svi lokalni vodovodi koji su ušli u Zagorski vodovod, 

preneseni bez naknade. Rok je zakonski, de facto bio vezan na 18 svibanj 2014 godine. Poželjno je da se 

komunalne vodne građevine prenesu čim prije. 

Na sjednicu dolazi Miljenko Jagarčec. 

Krunoslav Vnučec pita zašto se ne bi išlo promjenom u temeljnom kapitalu? 

Jasmina Ricijaš odgovara kako su izmjene i promjene u temeljnom kapitalu uređene u 

društvenom ugovoru. Društveni ugovor ima svoj program koji treba slijediti. 

Renata Dolenec pita da li Zagorski vodovod uzima lokalne vodovode ili je Zagorski vodovod 

dužan stvoriti novu mrežu? 

Jasmina Ricijaš odgovara kako se po sili zakona na javnog isporučitelja mora prenijeti sustav 

kakav je, jer jedinice lokalne samouprave prema Zakonu ne mogu upravljati komunalnim vodnim 

građevinama. Komunalne vodne građevine prenose se na javnog isporučitelja. Time Zagorski vodovod 

preuzima sve što je zatekao, neki su sustavi loši, a neki dobri. Zagorski vodovod je jedini koji upravlja 

sustavima i preuzima njihovo održavanje. 

Miljenko Hrenek pita što sa vodovodima koji nisu u ispravnom stanju, odnosno u onakvom stanju  

kakvom ga zakon definira da treba biti? 

Jasminka Ricijaš odgovara kako je Grad obvezan prenijeti komunalne vodne građevine na javnog 

isporučitelja, time se možda opterećuje Zagorski vodovod, no Zagorski vodovod će unaprijediti zatečeno 

stanje.     



Miljenko Jagarčec pita koji je zakonski rok u kojem je Zagorski vodovod dužan dovesti takve 

vodovode u ispravno stanje? 

Jasminka Ricijaš odgovara kako se radi o godišnjim planovima i ulaganjima u rekonstrukciju i 

također će se odrediti kritične točke gdje je nužno, neodgodivo dovesti vodovod u ispravno stanje.  

Robert Hren pita da li se koristi izvor iz Sljemenskih voda ili iz voda mreže Zagorskog 

vodovoda? 

Jasminka Ricijaš odgovara kako se stanje izvorišta mjenja u odnosu na prošlu godinu. Smanjuje 

se potrošnja dovođenja vode od Zaprešića  - crpilište Šibice koji je naš najveći izvor. 

Tomislav Čičko – koji je postotak gubitka u mreži i da li postoji mogućnost da se priključimo na 

Lobor? 

Jasminka Ricijaš odgovara kako je gubitak oko 30-40%.  Ne može dati odgovor na pitanje 

priključka na Lobor,to su pitanja tehničke naravi,nije dovoljno stručna u tom dijelu. 

Luka Tepeš – pita vezano na gradnju komunalnih vodnih građevina, kad je krajnji rok prema  

članku 14. gdje je navedeno od podnošenja zahtjeva 3 godine, da li je to realan rok? 

Jasmina Ricijaš –  odgovara kako se odgovor nalazi u članku 5. Odluke, koji propisuje o dužnosti 

priključenja vlasnika nekretnine na komunalne vodne građevine.  

Vjekoslav Matuša pita kako će jedinica lokalne samouprave prenijeti vodne građevine koje su u 

vlasništvu ljudi koji su ih izgradili? 

Jasminka Ricijaš odgovara kako je komunalna vodna građevina javno dobro u javnoj uporabi u 

vlasništvu javnog isporučitelja ,te situacija da neka privatna osoba bude vlasnik komunalne građevine je  

zakonski ne održiva. 

Renata Dolenec pita da li je to iz Zakona od 2009. godine? I pita od kada su lokalni vodovodi 

ilegalni? Iznosi da to pita zato jer je Gradonačelnik tvrdio suprotno, a kao Gradonačelnik je to trebao znati. 

Nikola Boromisa osvrće se na aglomeraciju, smatra da se ne bude cijeli Grad priključio u 

kanalizaciju, već vjerojatno negdje gdje je već izgrađeno. 

Luka Tepeš pita kako se po Zakonu o vodama gledaju privatni bunari? 

Jasmina Ricijaš odgovara kako u Zakonu ima članaka o općem korištenju voda, specijalnom 

korištenju voda te se dotiče i bunara i tkzv. slobodnog korištenja voda. Ono što je jako bitno da se pazi na 

korištenje vode ,te je sve usmjereno na zaštitu voda. U članku 74. Zakona je detaljnije opisano, ali se radi o 

jako visokoj razini svijesti da je voda  nešto što je nepovratno i što smo obvezni prema Zakonu čuvati. 

Jasminka Marija Cerc daje kritiku na račune Zagorskog vodovoda, bilo bi dobro da svatko može 

sam izračunati cijenu potrošene vode.  

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 
 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom 

vodovodu d.o.o. Zabok 

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

daje riječ prisutnoj Senki Vorih iz Zagorskog vodovoda d.o.o. 

Senka Vorih iznosi kako je temeljem dobivene prethodne suglasnosti  Zagorski vodovod 

proveo postupak javne nabave s ciljem sklapanja Ugovora o pružanju usluge dugoročnog financijskog 

kredita. Sredstva za riješavanje imovinsko pravnih odnosa  iznose 9.850.000,00 kn.  Analizom ponuda 

banaka, HBOR iznijela je dva  programa koja su u ponudi. Program u koji je pri tome Zagorski 

vodovod krenuo je Program financiranja komunalne infrastrukture, gdje je kamata propisana 4%, 

moguće je koristiti poček od 2 do 5 godina, moguća je otplata kredita maksimalno 15 godina. 

Dobivena je mogućnost da se unutar tog kredita osim mogućnosti riješavanja imovinsko pravnih 

odnosa nabavi i vozilo za obavljanje djelatnosti odvodnje koje je Zagorski vodovod za 2014. godinu 

planirao nabaviti.  Na taj način je iznos traženog kredita povećan na 11.850,00 kuna. Obzirom na 

dinamiku rješavanja imovinsko pravnih odnosa kredit bi se povlačio u 13 mjeseci kroz 10 anuiteta. 

Kredit se isplaćuje preko Poslovne banke. Odlučeno je, da se ide na poček od 2 godine i otplatu od 5 



godina. Provedbom javne nabave dobiveni su povoljniji uvjeti vezani na kamatu, kamata je 3,53%, 

efektivna kamatna stopa 3,76%, ukupni trošak kredita 2.317.889 kn. 

 U postupku javne nabave ponude su dostavili 3 ponuditelja, a to su Zagrebačka banka, Privredna 

banka i OTP banka. Kao najpovoljnija je ponuda Zagrebačke banke 

Krunoslav Vnučec pita koji je instrument osiguranja 

Senka Vorih iznosi kako je instrument osiguranja zadužnica i 3 bjanko mjenice. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno 

zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok 

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. 

Zabok prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 4. 

Donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Stanko Repar kao predsjednik Komisije za Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća ispričava 

se Renati Dolenec što joj nisu dostavljeni materijali za sjednicu. Smatra da je dopuna Statuta u čl. 47. 

a koji glasi „Gradsko vijeće osniva Savjet mladih.“  vrlo  jasna i jezgrovita, te da zbog toga nije bilo 

potrebno slati materijale 5 dana prije. 

Renata Dolenec prihvaća ispriku i iznosi kako se na sastanak ne može zvati dan ranije.  

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja 

Stubica. 

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica prilaže se ovom Zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 5. 

 Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Donja Stubica 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Miljenko Jagarčec pita koja je razlika u odnosu na prijašnju Odluku? 

Vesna Tomašković odgovara kako je u međuvremenu donesen Zakon o lokalnim izborima, 

tim zakonom propisan je način na koji se vrši izbor  za članove vijeća mjesnih odbora, a prije je bilo 

prema zakonu za izbor predstavničkih tijela, dakle drugi zakon je bio pravna osnova. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 

Gradsko vijeće s  10 glasova  „za“, 1 glasom „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi Odluku o 

provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica. 

 Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica 

prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 6. 

 Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora. 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora prilaže se ovom Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

 



Točka 7. 

 Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih    

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

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

          Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Savjeta mladih. 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu. 

Milan Kebet iznosi kako je peticijom grupe građana iz Obrtničke ulice traženo da se riješi 

problem pasa lutalica čiji je vlasnik Josip Gospočić. Veterinarska inspektorica je obavila inspekcijski 

nadzor i utvrdila da su psi cijepljeni i čipirani. 

Krunoslav Vnučec smatra da je Odluka preštura, odnosno zašto se ne odnosi na ostale 

životinje?  

Vesna Tomašković odgovara kako je zakonska obveza da se Odlukom regulira ju uvjeti i 

način držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca,te način postupanja sa napuštenim i izgubljenim 

životinjama.Držanje drugih životinja regulirano je ostalim propisima. 

Renata Dolenec predlaže da se u članku 9. st. 1. doda da se pas mora držati na način da pas ne 

može samostalno napustiti prostor. Predlaže da se u članku 13. doda da nije dozvoljeno puštanje psa 

na javnu površinu bez nadzora. 

Luka Grabušić predlaže da se u članku 9. st. 1.. briše riječ „posebno“. 

Predsjednik Anđelko Glivar predlaže da se u članku 13. st. 3. briše „športske i rekreacijske 

terene, sajmove i javne skupove“. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu, predlaže da se Odluka izmjeni i dopuni prema 

gore navedenim prijedlozima u raspravi, te daje takav pijedlog Odluke na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao 

kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama s predloženim 

izmjenama. 

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 9. 

Donošenje Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija 

učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Donja Stubica 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu. 

Renata Dolenec iznosi  kako djeca bez oba roditelja i samohrani roditelji imaju jednak broj 

bodova te bi se tu moglo staviti 10 bodova više. Predlaže da se više nagrade izvrsni učenici možda bi 

mogli prosjek ocjena od 4,01 do 5 podijeliti još na dvije skupine jer takvih baš nije puno, a bio bi 

dobar motiv za vrlo dobre da budu odlični. Kako bi se mlade potaknulo na volontiranje, moglo bi se 

kod upisa bodovati volontiranje u određenim institucijama kao što se institucije za djecu, starije, 

Crveni križ. Institucije mogu dati podatak da je netko volontirao u određenoj ustanovi, tako bi se uzeli 

u obzir volonterski sati koji stoje u volonterskoj knjižici ovjerenoj žigom ustanove kod koje se 

volonterski rad obavlja. 

Krunoslav Vnučec iznosi kako bi moglo doći do manipulacija. 

Romano Glavač se ne slaže jer zna slučaj gdje su se štambiljem dobivali bodovi za smještaj u 

učeničke domove. 

Krunoslav Vnučec iznosi kako bi volontere bilo bolje nagraditi nekom plaketom ili slično. 

Krunoslav Vnučec predlaže prosjek ocjena prethodne godine za učenike od 3,00-3,49,  3,50-

4,49, 4,50-5,00. 



Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Pravilnik s predloženom izmjenom na 

glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu 

stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Donja Stubica. 

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 

studentima s područja Grada Donja Stubica prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

zimskog održavanja cesta – čišćenje snijega i posipavanje na području Grada Donja Stubica 

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

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

Milan Kebet iznosi kako je natječaj proveden, minimalni uvjeti su bila tri traktora i jedan 

kamion tip Unimag. Dobivena je samo jedna ponuda. Iznosi cijene susjednih gradova/općina: Grad 

Zabok ima fiksno 350.000,00 kn s PDV-om sa sipinom i soli za ovu i iduću zimu, Općina Marija 

Bistrica ima po km 230 kn bez posipavanja, 250 kn sa posipavanjem, Općina Bedekovčina 370 kn+ 

PDV sa sipinom i soli do ove godine, Gornja Stubica 350 kn + PDV sa sipinom i soli, Krapinsko – 

zagorska županija 494,59 kn + PDV, pasivno dežurstvo 148,38 kn + PDV po satu, pasivni sat 49,46 + 

PDV, Stubičke Toplice od 2013.-2017.godine čišćenje po satu 295 kn + PDV, čišćenje i posipavanje 

405 kn+PDV po satu, posivapavanje 385 kn+PDV po satu sa sipinom i soli. Potrošnja soli i sipine 

Grada Donja Stubica je oko 30.000,00-40.000,00 kn po zimi. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako su mu visoke cijene u odnosu prema drugim 

gradovima/općinama, obzirom da Grad osigurava svoju sipinu i sol. Kako to da je samo jedna ponuda 

stigla, da li su uvjeti previsoki? 

Milan Kebet iznosi kako je natječaj bio objavljen u Narodnim novinama 15 dana i stigla je 

samo jedna ponuda. Uvjeti nisu previsoki, 3 traktora i 1 kamion tip Unimag. 

Gradonačelnik  Juraj Srebačić iznosi kako nekima možda predstavlja problem GPS. 

Luka Grabušić iznosi kako je prošle godine dvije sjednice za redom inzistirao da se postavi 

GPS, tada bi imali usporedbu jer je taj isti izvođač prošle godine obavljao poslove čišćenja snijega, te 

bi imali usporedbu na njegove prijašnje tri godine u odnosu na cijenu koja je sada, a cijena od ove 

godine u natječaju je za nekih 70-80% veća, da li je GPS povećao cijenu? 

Predsjednik Anđelko Glivar pita koja je bila cijena prethodne koncesije? 

Milan Kebet odgovara da je bila 209,00 kn bez PDV-a čišćenje i posipavanje, a sada je 370,00 

kn. 

Renata Dolenec pita kako je cijena rada Unimaga izjednačena s cijenom rada traktora? 

Nikola Boromisa iznosi kako je uvjetovano najmanje 3 traktora, to znači da ako netko ima više 

Unimaga da se ne može javiti na natječaj? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić odgovara kako imamo svakakvih cesta, Unimag ne može na sve 

ceste, traktor s zadnjom ralicom je za ceste s makadamom. Cijena djeluje možda malo visoka obzirom 

na onu kakva je bila prije, no sada ćemo prema GPS-u znati brzinu kretanja, gdje se nalazi itd.  

Romano Glavač iznosi kako je prije 2 godine bila jaka zima i zimsko održavanje bilo je oko 

850.000,00 kn, a ako se takva zima opet ponovi to bi moglo biti oko 1.500.000,00. Tvrdi da je 

gradonačelnik Juraj Srebačić opravdao tu cijenu rekavši da je takva cijena u drugim 

općinama/gradovima pa bi takva trebala biti i kod nas. 

Miljenko Hrenek opravdava cijenu, približna je ostalim cijenama iz susjednih gradova i 

općina, no natječaj je prekasno raspisan.  

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako koncesija traje do 15.11.2014.godine, te da je 

natječaj na vrijeme raspisan. 

Krunoslav Vnučec pita da li se može dati koncesija na 1 godinu? 

Milan Kebet iznosi da se ne može jer je u natječaju navedeno 4 godine, jedino postoji 

mogućnost da se u novom natječaju propiše na godinu dana. 

Stanko Repar iznosi kako bi bilo najbolje poništiti natječaj i raspisati novi koji će biti na 1 g. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 



Gradsko vijeće s 2 glasa „za“ donošenje Odluke (Miljenko Hrenek i Jasminka Marija Cerc), 

11 glasova „protiv“ donošenja Odluke i 1 „suzdržanim“ glasom“ ne donosi Odluku o izboru osobe 

kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja cesta – čišćenje snijega i 

posipavanje na području Grada Donja Stubica. 

Predsjednik Anđelko Glivar predlaže da se sastavi novo Povjerenstvo u sastavu Milan Kebet, 

Stanko Repar, Vjekoslav Matuša i Luka Tepeš i da se raspiše natječaj za obavljanje komunalnih 

poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje na cijelom području 

Grada Donja Stubica za jednogodišnje razdoblje. 

Predsjednik Anđelko Glivar daje takav prijedlog na glasovanje. 

Gradsko vijeće sa 11 glasova „za“,  2 glasa „protiv“ i 1“suzdržanim“ glasom prihvaća prijedlog.  

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o davanju na privremeno korištenje gradskog zemljišta DVS Optimus 

centru d.o.o. Jakovlje, za postavu igrališta za mini nogomet 

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

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

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je to mala cijena, trebalo bi biti barem 1.000,00 kuna 

mjesečno. 

Romano Glavač iznosi kako će to postaviti 1.11., a ako 15.11. padne snijeg koji će biti do 

15.2., i u tom vremenu se igralište neće moći koristiti, oni će svejedno plaćati  po 500,00 kn. 

Darko Kuzman ispričava se predsjedniku da mora iz opravdanih razloga otići sa sjednice. 

Nakon  duže rasprave (Miljenko Hrenek, Tomislav Čičko, Luka Grabušić , Vjekoslav 

Matuša,Krunoslav Vnučec i predsjednik Anđelko Glivar) Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o 

davanju na privremeno korištenje gradskog zemljišta DVS Optimus centru d.o.o. Jakovlje, za postavu 

igrališta za mini nogomet. 

Odluka o davanju na privremeno korištenje gradskog zemljišta DVS Optimus centru d.o.o. 

Jakovlje, za postavu igrališta za mini nogomet prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 12. 

Razmatranje zamolbe Osnovne škole Donja Stubica za oslobađanje plaćanja komunalne 

naknade i odobrenje pomoći za računalo 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu. 

Milljenko Hrenek – iznosi da nije dobro to što su se računala naručila, a onda se traži od 

Gradskog vijeća pomoć u plaćanju. 

Jasminka Marija Cerc je protiv zamolbe. Iznosi kako nitko od prosvjetnog kadra ne dolaze na 

manifestacije Grada. Nedugo se održao Dan starijih osoba, škola nije pripremila nikakav program. 

Iznosi kako joj je Branko Horvat rekao da je u podrumu škole zaštopana cijev i da voda prodire u taj 

prostor i da su o tome obavijestili ravnateljicu, no ona je samo mahnula rukom. 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da se Streljačko društvo Metalis pismeno javilo s tom 

problematikom Gradu. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako je županija obaviještena o navedenoj situaciji i radi se procjena 

investicije za sanaciju. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i predlaže da se Osnovna škola oslobodi plaćanje 

komunalne naknade za 2014. godinu, te daje prijedlog na glasovanje.  

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalne 

naknade Osnovne škole Donja Stubica za 2014. godinu. 

Zaključak se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Predsjednik Anđelko Glivar predlaže da se Osnovnoj školi odobre sredstva u iznosu 3.073,50 

kn s PDV-om za nabavku jednog računala. 

Gradsko vijeće s 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donosi Odluku o odobravanju sredstava 

u iznosu 3.073,50 kn s PDV-om za nabavku jednog računala. 

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 



Točka 13. 

Razmatranje zamolbe župana K-ZŽ za uključivanje u provedbu Programa poboljšanog 

kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“ 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o subvencioniranju kamatne stope sa 

1 (jednim) postotnim poenom. 

Odluka o subvencioniranju kamatne stope sa 1 (jednim) postotnim poenom prilaže se ovom 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 14. 

Razmatranje zamolbe Nikoline Lešković za sufinanciranja smještaja djeteta u Dječji  

vrtić M.Bistrica 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu. 

Luka Grabušić -  smatra da je još potrebno priložiti potvrdu o zaposlenju, presliku osobne 

iskaznice i potvrdu o boravištu. 

Miljenko Jagarčec – iznosi ako je kriterij prebivalište, onda ona prema našoj Odluci ima pravo 

za sufinanciranje smještaja djeteta. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Odluku o sufinanciranju smještaja djeteta 

Nikoline Lešković u dječji vrtić Marija Bistrica na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o sufinanciranju smještaja djeteta Nikoline 

Lešković u Dječji vrtić Marija Bistrica. 

Odluka se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 15. 

Pitanja i prijedlozi 

15.1. Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako svi razdvajamo otpad, a Eko flor plastiku i papir pokupi 

u jedan kamion. 

15.2. Miljenko Hrenek pita da li je Grad što poduzeo u vezi Stolara Severa? Smatra da bi trebalo 

poslati dopis Sanitarnoj inspekciji i Inspekciji za zaštitu okoliša kako bi se to dovelo u normalno stanje 

jer u blizini stanuju ljudi. 

         Vjekoslav Matuša – iznosi kako treba tražiti da se sanira to područje ,te da se traži izračun troška 

intervencije. Javna vatrogasna postrojba potrošila je oko 500 l pjenila koje vrijedi oko 20.000,00 kn. 

Interveniralo je 7 vatrogasnih vozila i 32 ljudi. 

15.3. Miljenko Hrenek – iznosi kako bi se trebalo ponovno  naplaćivati parkiralište u centru Donje 

Stubice. 

         Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da neka Milan Kebet i Miljenko Hrenek naprave zajednički 

prijedlog za naplaćivanje parkirališta. 

15.4. Mljenko Hrenek – pita tko je na najgornjoj cesti na groblju dozvolio gradnju spomenika koji stoji 

ravno na cesti? 

         Milan Kebet odgovara kako će to pogledati. 

15.5. Renata Dolenec – zašto na večer nema rasvjete u centru Grada? Odvodi u centru grada su 

zaštopani. 

         Luka Tepeš – odgovara kako je to već riješeno. 

         Hrenek – iznosi kako su odvodi zaštopani od lišća. 

15.6. Nikola Boromisa - pita dali su uplaćena sredstva obitelji Petriško 

          Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako je obitelji Petriško uplaćeno 10.000,00 kn.  
           Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave 

         Sjednica je završila s radom u 22,15 sati. 

 

  Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 
Martina Znika            Anđelko Glivar, dr.med. 
 


