
Z A P I S N I K 

 

 sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 17. studenog 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. (došla na 3. točku dnevnog reda), Romano Glavač, Krešimir 

Fišter, ing.stroj. 

 

 

Odsutni član Gradskog vijeća:Miljenko Hrenek, 

 

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" 

  

  

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

Predlaže dnevni red iz Poziva. 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 
 

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 23. listopada 

2014. g. 

2. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Grada Donja Stubice 

3. Donošenje Odluke o uvođenju prireza porezu na dohodak Grada Donja Stubica 

4. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 23. 

listopada 2014. g. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno bez rasprave usvaja Zapisnik sa 13. Sjednice Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica od 23. listopada 2014. godine. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o povjeravanju poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Grada Donja Stubice 

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

otvara raspravu. 

Luka Tepeš iznosi kako je na ponovljenom natječaju stigla samo jedna pravovaljana ponuda i 

to: Fizerski salon i šumarske usluge „SMREKA“, Donja Stubica, Dubravačka 21/a, sa cijenom 

369.875,00 kn (sa PDV-om). 

Miljenko Jagarčec pita kolika je razlika u ukupnom iznosu u odnosu na raniju  ponudu? 



Predsjednik Anđelko Glivar odgovara da oko 100.000,00 kn. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o povjeravanju poslova zimskog održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Grada Donja Stubice. 

Odluka o povjeravanju poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Donja Stubice prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o uvođenju prireza porezu na dohodak Grada Donja Stubica 

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

poziv na sjednicu, te izlaže kako je glavni pokretač prireza nova porezna politika Vlade za slijedeću 

godinu zbog koje budu lokalne jedinice gubile 10 % ili više vlastitih prihoda. To bi bilo oko 

600.000,00 kuna u Gradu Donja Stubica. Kako bi održali stabilnost Grada, prirezom bi nadoknadili 

manjak koji bude nastao zbog nove porezne politike.  

Predsjednik Anđelko Glivar otvara raspravu. 

Na sjednicu dolazi Renata Dolenec. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako se teško odlučio na odluku o uvođenju prireza. U 

Vladi se razmatra još niz drugih mjera, nekim lokalnim jedinicama mjere koje su sad donesene idu u 

prilog, a Donjoj Stubici na štetu. Ako se donesu pozitivne mjere koje bi utjecale na prirez, tada se 

prirez može i smanjiti, a možda čak i ukinuti. Prirez je mogućnost da kroz dvije do tri godina polako 

riješimo sve probleme kao što su dvorana, otplata kredita itd. 

Krunoslav Vnučec – iznosi kako sa tim prirezom postajemo mjesto za življenje među 20 

najnepovoljnijih i najskupljih u Hrvatskoj.  U Krapinsko – zagorskoj županiji od 32 lokalne jedinice, 7 

lokalnih jedinica ima prirez porezu na dohodak. Čitao najavu Vlade da će 3,5 % biti rasterećenje 

lokalne samouprave na račun poreza na dohodak. Postoji rizik da će uvođenjem prireza porezu na 

dohodak ljudi otići s mjestom boravka iz Donje Stubice. Svi želimo da ljudi dolaze živjet u Donju 

Stubicu, da dolaze visoko obrazovani ljudi no politikom uvođenja prireza porezu na dohodak ne 

dajemo takvu poruku. Moglo bi se krenuti bez prireza, a onda kasnije ako je nužno, uvesti rebalansom 

Proračuna u pola godine. 

Tomislav Čičko – iznosi kako je uvijek zadnji za uvođenje poreza i prireza kako bi Donja 

Stubica bila ugodno mjesto za življenje. U Stubici smo imali velika ulaganja u komunalnu i socijalnu 

infrastrukturu i na taj način smo podigli standard, a svaki standard košta. Novim obračunom poreza na 

dohodak smanjenje izvornih prihoda za Grad Donja Stubica je 600.000,00 – 700.000,00 kn. To je 

preveliki novac koji bi se mogao na bilo koji način nadoknaditi. Iznosi kako je i sam žrtva prireza 

porezu na dohodak. Nismo svi jednako opterećeni, neki plaćaju više neki manje. Osvrće se na porezne 

obveznike koji su za poreze i doprinose dužni jako velike novce. Kada bi se sav nenaplaćeni porez na 

dohodak naplatio, Grad bi imao oko 600.000,00 kuna. Radi se o 15 osoba koje imaju ukupan dug 

poreza na dohodak oko 1.200.000,00 kn.  

Miljenko Jagarčec iznosi kako iz privatnog džepa ne možemo plaćati javne potrebe bez da 

smo prije detaljno pročešljali da li se negdje drugdje može nešto uštedjeti ili ne. Iznosi kako možda još 

nije trenutak za uvođenje prireza porezu na dohodak i ne u tom postotku. Nije dugoročno  protiv 

prireza, ali misli da nije sve napravljeno da se prirez proba izbjeći te bi donošenje prireza porezu na 

dohodak bila preuranjena odluka. 

Luka Grabušić iznosi kako je to jedna od najvažnijih Odluka koja se tiče građana i samih 

vijećnika te ima  pitanje za Mirjanu Škof. U koloni od 5.000,00 kn, do sad smo plaćali porez 216 kn, a 

s prirezom bi 184,80, po takvom bi nam i više ostalo od plaće i ne bi se toliko osjetio prirez. 

Mirjana Škof  odgovara da je to tako, te bi ostalo oko 30 kn više. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako bi bilo dobro da je vidljiv raspon plaća na nivou Donje Stubice 

gdje bi se vidjelo otprilike koliki broj ljudi ima koji iznos plaće. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je on voljan da se njemu uzme 180 – 200 kn, a 

nekom tko ima 2.500,00 kn plaću 7 kn. 

Renata Dolenec -  iznosi kako je već dva mandata iza gradonačelnika te da je dobar menadžer 

onda se ne bi bavili prirezom. O tome je trebalo puno prije razmišljati i pripremati da bude Grad što 

uspješniji, a ne sada kada je Vlada donijela mjeru da se olakša građanima, Grad uvodi prirez. 



Nikola Boromisa – pita kako će se 580.000,00 kn uzeti, a 900.000,00 kn namaknuti, prema 

tome smo 320.000,00 namaknuli? Iznosi kako bi vijećnici prvo trebali krenuti od sebe, tako bi se 

mogli npr. odreći dnevnice, također dogradonačelnik obavlja svoju funkciju profesionalno, te smatra 

da bi se već tim stvarima moglo namaknuti oko 100.000,00 kn. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako Grad svake godine čeka  otplata kredita za sportsku 

dvoranu.. Problem je ako se pokaže povoljna situacija za aplicirat za sredstva uređenja Dječjeg vrtića i 

Fellerove zgrade, a Grad nije u stanju skupit 20% novaca za učešće. 

Jasminka Marija Cerc iznosi kako je Donja Stubica čula za uvođenje prireza porezu na 

dohodak te su ljudi protiv. Iznosi kako treba postojati jedan čovjek koji bude vodio brigu oko dvorane. 

Također smatra da bi se mogli zaustaviti radovi na Domu kulture kako bi se malo uštedjelo. Dječji 

vrtić se stalno uređuje, no oni se ponašaju nonšalantno, sada su kupili još dva tv-a. Fellerova zgrada – 

6 godina nismo otvorili  prozor, još se ne zna tko je na prvom katu na lijevo. Stubičanci iznose kako na 

Gradu radi previše ljudi i kako imaju velike plaće, te bi se možda i na tome moglo malo uštedjeti. 

Vjekoslav Matuša – iznosi da bi možda dobro bilo napraviti alternativni proračun, dakle kako 

bi izgledao proračun s prirezom i proračun bez prireza. 

Tomislav Čičko iznosi kako treba napraviti obračun za prva 3 mjeseca o prirezu, da se vidi 

koliko se ubire na taj način 

Predsjednik Anđelko Glivar  iznosi da ukoliko se promjeni situacija u poreznoj politici prirez  

možemo smanjiti ili ukinuti.  

Zaključuje raspravu i daje Odluku na glasovanje. 

Gradsko vijeće s 9 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ (Miljenko Jagarčec, Renata Dolenec i Nikola 

Boromisa) i 2 „suzdržana“ glasa (Krunoslav Vnučec i Vjekoslav Matuša) donosi Odluku o prireza 

porezu na dohodak Grada Donja Stubica. 

Odluku o prireza porezu na dohodak Grada Donja Stubica prilaže se ovom Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 
 

Točka 4. 

Pitanja i prijedlozi 

4.1. Miljenko Jagarčec pita da li je poduzeto što u vezi Stolara Sever, o čemu je na prošloj 

sjednici bilo  govora? 

Milan Kebet odgovara kako je poslan dopis Građevinskoj inspekciji i Inspekciji zaštite i 

okoliša. 

4.2. Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako je obzirom na nesreće koje se događaju u Donjoj   

Stubici i već treći smrtni slučaj odlučio da se pošalje dopis Hrvatskim cestama kako bi se 

podebljala signalizacija, da se na zebre stave žmigavci, da se možda stavi i vertikalna 

signalizacija, te bi taj dopis potpisao gradonačelnik i svi vijećnici. 

Krunoslav Vnučec iznosi kako bi trebalo staviti lampu iznad pješačkog prijelaza kako bi 

bila bolja uočljivost pješaka. 

4.3. Nikola Boromisa iznosi kako treba pokrpati rupe na cesti Lepa Ves – Andraševec. 

4.4. Krunoslav Vnučec pita što je s dovršenjem  sportske dvorane? 

Tomislav Čičko odgovara kako je dvorana vezana za poduzeće Geo oprema Ciglenečki. 

Poduzeće je dobilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi i donijeli su potvrdu da 

nemaju porezni dug. Sada je počeo dogovor o vantroškovničkim radovima, te nakon toga 

slijedi tehnički pregled. 

 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

Sjednica je završila s radom u 20,15 sati. 

 

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

 
 


