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     Z A P I S N I K 

 

 sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 17. prosinca 2014. godine u 

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

 Započeto u 18,00 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., Romano Glavač, Krešimir Fišter, ing.stroj., Miljenko Hrenek 

 

Ostali nazočni:    - Juraj Srebačić, gradonačelnik 

      - Luka Tepeš, ing.građ., zamjenik gradonačelnika 

                              - Vesna Tomašković, dipl.iur., 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 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

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

1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 17.11.2014.              

  2. Donošenje Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. g. s obrazloženjem, i Projekcije 

Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. - 2017. g. te pripadajuće programe: 

     - Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2015. g.i Projekcije za 2015.i 2016.g. 

     - Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja 

Stubica za 2015. g. 

     - Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. g. 

     - Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. g. 

     - Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2015. g. 

     - Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. g.  

                 - Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2015. g. 

     - Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja 

Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.- 2017.g. 

     - Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2015.g. 

                 - Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2015.g.

     - Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu RH u 2015.g.  

    - Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.g. 

    - Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.  

  3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. g. 

              4. Donošenje Odluke o odobravanju ugovaranja dozvoljenog minusa  

              5. Donošenje II Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu sa 

obrazloženjem, i  izmjene i dopune slijedećih programa i planova: 

     - Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

     - Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014. godinu 
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     - Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2014. godinu,  

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

Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2014.- 2016.g. 

                  - Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2014. g. 

      - Plana nabave za 2014.godinu 

              6. Donošenje II izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2014. 

godinu, s obrazloženjem  

  7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti 

              8. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz 

pokojnika na Gradsko groblje Grada Donja Stubica  

   9.  Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjene i dopune DPU ”Stubički Trnac” Donja Stubica 

            10.  Donošenje Odluke o izradi I. Izmjene i dopune UPU Donja Stubica 

  11. Civilna zaštita: 

             - Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada D.Stubica za 2014. g. 

- Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Donja Stubica u 2015. g. 

   12. Razmatranje zamolbe Tomislava Čmareca za sufinanciranja smještaja djeteta u Dječji vrtić 

Oroslavje 

   13. Razmatranje zamolbe Ivane Vešliga, Nova ul., za financiranje priključka na Lokalni vodovod 

Donja Podgora - Pustodol 

            14. Pitanja i prijedlozi. 

 

           Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

17.11.2014. g              

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Miljenko Hrenek traži objašnjenje vezano na točku 4.4.  Tehnički pregled slijedi kada se riješi 

predstečajna nagodba, a kakva je situacija nakon toga kada krene predstečajna nagodba, upitno je 

uopće kada dvorana bude dovršena. 

Tomislav Čičko – iznosi kako je tehnički pregled postupak koji traje, te se s postupkom istog 

može započeti kada se postavi parket i za to se vrijeme mogu paralelno ugraditi stolci. 

Miljenko Hrenek pita da li postoji garancija da bude to ikad napravljeno? 

Tomislav Čičko iznosi kako je sve specificirano ugovorom, te ako on ne bude dovršio dvoranu 

onda bude netko drugi. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Zapisnik na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica od 17. studenog 2014. godine. 

 

           Točka 2. 

Donošenje Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. g. s obrazloženjem, i Projekcije 

Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. - 2017. g. te pripadajuće programe: 

     - Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2015. g.i Projekcije za 2015.i 

2016.g. 

     - Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu 

Grada Donja Stubica za 2015. g. 

     - Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. g. 

     - Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. g. 

     - Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2015. g. 

     - Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. g.  

                - Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2015. g. 

     - Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.- 2017.g. 
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    - Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g. 

- Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2015.g.    

- Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH u 2015.g.  

          - Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.g. 

    - Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 

2015.  

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

dopis gradonačelnika od 14. studenoga 2014. godine, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako su u Proračunu Grada Donja Stubica za 2015. 

godinu prihodi planirani u iznosu od 19.605.000,00 kuna, rashodi su planirani u iznosu od 

19.720.000,00 kuna. Za iduću godinu i naredne godine planirani su projekti; rekonstrukcija zgrade 

Dječjeg vrtića Bubamara u iznosu od 5.000.000,00 kuna, Fellerova zgrada 11.000.000,00 kuna i 

zgrada u Topličkoj 5 (Žandarmerija).  

Nikola Boromisa iznosi kako su prihodi od poreza predviđeni manji nego ove godinu, uveo se 

prirez te se još predviđa 30.000,00 kuna više s prirezom. Iznosi kako se po pitanju komunalne 

infrastrukture iz Vučaka izbacio cestovni jarak, dok se sve više radi u samom centru. Iznosi kako se 

predviđaju veliki kapitalni projekti za Fellerovu zgradu, pita kako se za Fellerovu zgradu od 

100.000,00 kuna isplatilo 16.000,00? 

Mirjana Škof odgovara kako je za 2014. godinu porez bio malo ambicioznije u planu nego što 

je stvarno stanje. Za Fellerovu zgradu planirala su se sredstva od Ministarstva kulture, ali sredstva nisu 

odobrena. 

Milan Kebet iznosi kako je cesta u Vučaku od prije 3 mjeseca ušla u Županijske ceste i više 

nije u nadležnosti Grada.  

Jasminka Marija Cerc iznosi kako se jako malo namjerava uložiti u uređenje groblje. Na trećoj 

lesi, skroz gore, jako je strmo i sklisko,  parkiralište bi trebalo pošodrati. Bilo bi dobro da dečki za 

sprovod imaju uniforme, to je obred i ljepše bi izgledalo. Ističe problem rasvjete od benzinske do 

Milekovog Sela. 

Tomislav Čičko iznosi kako je također potrebno riješiti probleme rasvjete Gornja Podgora – 

Fištri. 

Nikola Boromisa pita kako 3.5 tisuća tona šljunka iznosi 5.000,00 kuna? 

Mirjana Škof odgovara kako izvođač osigurava šoder i usluge razgrtanja i prijevoza, a ovih 

5.000,00 kuna je ono što komunalni pogon treba. 

Vjekoslav Matuša iznosi kako u Proračunu nisu korektno predviđena sredstva za vatrogasce. 

Planirao se iznos koji je bio potreban za financiranje 2014. godine, pa se rebalansom predvidjelo da će 

se vatrogascima platiti ono što se dugovalo u 2013. godini i dio u 2014. godini, no to nije napravljeno 

u 2014. godini, a u 2015. godini se planira samo ono što je potrebno u 2015. godini, a ne i platiti ono 

što je zaostatak iz 2014. godine. Treba uhvatiti ritam da se vatrogascima plaća na vrijeme 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako onda treba negdje drugdje skinuti da bi mogli 

odjedanput platiti, ali se trudi uhvatiti ritam. 

Vjekoslav Matuša iznosi kako je Pustodol najugroženije mjesto što se tiče prometa, uski su 

dijelovi ceste za promet, potrebno je da se dio ceste zacijevi i proširi. 

Nikola Boromisa iznosi kako bi se nešto uštedjelo ukidanjem vijećnićkih naknada i ukidanjem 

obavljanja dužnosti zamjenika gradonačelnika kao profesionalca. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Proračun Grada Donja Stubica za 2015. 

g. s obrazloženjem, i Projekcije Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. - 2017. g. te pripadajuće 

programe na glasovanje. 

Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa, donosi: 

 

 Proračun Grada Donja Stubica za 2015. g. s obrazloženjem, i Projekcije Proračuna Grada 

Donja Stubica za 2016. - 2017. g. te pripadajuće programe: 

     - Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2015. g.i Projekcije za 2015.i 2016.g. 

     - Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja 

Stubica za 2015. g. 
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     - Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. g. 

     - Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. g. 

     - Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2015. g. 

     - Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. g.  

                - Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2015. g. 

     - Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja 

Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.- 2017.g. 

    - Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2015.g. 

                - Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2015.g. 

   - Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu RH u 2015.g.  

    - Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.g. 

    - Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.  

 

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

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. g. 

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

dopis gradonačelnika od 14. studenoga 2014. godine, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće bez rasprave sa 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi 

Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. godinu. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. godinu prilaže se Zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o odobravanju ugovaranja dozvoljenog minusa 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno bez rasprave donosi Odluku o odobravanju ugovaranja 

dozvoljenog minusa. 

Odluka o odobravanju ugovaranja dozvoljenog minusa prilaže se Zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

      Točka 5. 

Donošenje II Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu sa 

obrazloženjem, i  izmjene i dopune slijedećih programa i planova: 

     - Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

     - Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014. godinu 

     - Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2014. godinu,  

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

Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2014.- 2016.g. 

                - Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2014. g. 

    - Plana nabave za 2014.godinu 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno bez rasprave donosi II Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja 

Stubica za 2014. godinu sa obrazloženjem i izmjene i dopune slijedećih programa i planova:  

                - Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

     - Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014. godinu 

     - Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2014. godinu,  
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     - Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja 

Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2014.- 2016.g. 

                - Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2014. g. 

    - Plana nabave za 2014.godinu 

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

 

 

      Točka 6. 

Donošenje II Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2014. 

godinu, s obrazloženjem 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Renata Dolenec pita tko je napravio projekt za Dječji vrtić i na koje EU fondove se Grad misli 

prijaviti da dobije sredstva? 

Miljenko Hrenek odgovara kako je Dječji vrtić napravio projekt. Projekt je usmjeren na 

izmjenu krovišta, stolariju i nadogradnju vrtića. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić odgovara kako će se prijaviti na one projekte gdje je učešće 

Grada 10% ili manje. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako bi se tako neke velike projekte npr. za Fellerovu zgradu mogla 

napraviti prezentacija kako bi se vijećnici bolje upoznali s time. 

Nakon rasprave, predsjednik Anđelko Glivar daje II Izmjenu i dopunu Konsolidiranog 

proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu, s obrazloženjem na glasovanje. 

Gradsko vijeće s 11 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi II Izmjenu i 

dopunu Konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu, s obrazloženjem. 

 II Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu, s 

obrazloženjem prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

     Točka 7. 

Odluka o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti  

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako se u pismenom obliku Gradskom vijeću obratilo 

Udruženje obrtnika gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, 

Stubičke Toplice sa zamolbom o razmatranju mogućnosti smanjenja visine spomeničke rente – čita 

zamolbu. Također navodi da je Gradsko vijeće već ranije donijelo zaključak da će kod donošenja 

Proračuna razmotriti mogućnost smanjenja visine spomeničke rente. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić predlaže smanjenje visine spomeničke rente u mjesečnom 

iznosu od 1,50 kuna po m
2
 korisne površine poslovnog prostora. 

Gradsko vijeće jednoglasno bez rasprave donosi Odluku o izmjeni Odluke o visini spomeničke 

rente. 

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz 

pokojnika na Gradsko groblje Grada Donja Stubica  

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Grada Donja Stubica. 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na 

Gradsko groblje Grada Donja Stubica prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 9. 

Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjene i dopune DPU ”Stubički Trnac” Donja 

Stubica 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić – daje kratko obrazloženje te između ostalog iznosi da,  prije 

nego što počinju graditi treba izgraditi infrastrukturu. Oni su sa jednim djelom infrastrukture zadirali u 

nekretnine RH, pa su tražili izmjene da se pomaknu na uštrp svojeg prostora, a to je zahtijevalo manje 

prostora u parcelaciji na nekim malim mjestima, sve je to unutar zadanih okvira. 

Tomislav Čičko konstatira kako već dugo godina nadopunjujemo i mijenjamo plan, no još 

ništa konkretno nije napravljeno. 

Predsjednik Gradskog vijeća daje Odluku na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o donošenju I. Izmjene i dopune DPU ”Stubički 

Trnac” Donja Stubica. 

Odluka o donošenju I. Izmjene i dopune DPU ”Stubički Trnac” Donja Stubica prilaže se 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o izradi I. Izmjene i dopune UPU Donja Stubica 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić daje kratko obrazloženje i iznosi da se radi novi projekt 

rekonstukcije državne ceste od Marije Bistrice do Donje Stubice te je potrebno mijenjati važeći 

Urbanistički plan uređenja Donja Stubica. 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako je nacrt prijedloga izradio prof. Lipovac, ali da treba 

uskladiti neke tehničke stvari kao npr. u članku 9. Odluke potrebno dodati još tijela, kao što je HŽ te 

također naziv promijeniti u Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna UPU mjesta Donja Stuibca. 

Nakon rasprave (u kojoj sudjeluje gradonačelnik Juraj Srebačić, Darko Kuzman, Nikola 

Boromisa, Miljenko Hrenek i Vesna Tomašković) Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi 

I. Izmjene i dopune UPU Donja Stubica. 

Odluka o izradi I. Izmjene i dopune UPU Donja Stubica  prilaže se ovom Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

 

      Točka 11. 

Civilna zaštita: 

    - Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada D.Stubica za 

2014. g. 

                 - Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Donja Stubica u 2015. g. 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Stanko Repar iznosi kako se svake godine osiguravaju sredstva u Proračunu za civilnu zaštitu, 

a nemamo nikakvu opremu. 

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće s 14 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi 

Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2014. godinu i 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica u 

2015. godini. 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2014. godinu i 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica u 2015. 

godini prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 
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Točka 12. 

 Razmatranje zamolbe Tomislava Čmareca za sufinanciranja smještaja djeteta u Dječji vrtić 

Oroslavje 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno bez rasprave donosi Odluku o sufinanciranju smještaja djeteta 

Tomislava Čmareca u Dječji vrtić Cvrkutić u Oroslavju. 

Odluka o sufinanciranju smještaja djeteta Tomislava Čmareca u Dječji vrtić Cvrkutić 

Oroslavje prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 13. 

 Razmatranje zamolbe Ivane Vešliga, Nova ul., za financiranje priključka na Lokalni vodovod 

Donja Podgora – Pustodol 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se taksa više ne plaća ali da možemo sudjelovati u 

materijalu ako se ide u realizaciju priključka. 

Renata Dolenec iznosi kako to nije u nadležnosti Grada. 

Miljenko Hrenek iznosi kako bi se trebala obratiti Lokalnom vodovodu.  

Tomislav Čičko iznosi kako se radi o staračkom domaćinstvu i kako bi trebalo pomoći. 

Robert Hren daje prijedlog ako bi išla u realizaciju i ako bi se vodovod odrekao takse da Grad 

barem financira materijal. 

Renata Dolenec iznosi da bi time ulagali u tuđu imovinu. 

Luka Grabušić predlaže da se dio financira. 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da se treba bolje informirati, utvrditi podatke i činjenice.   

Luka Tepeš iznosi kako bi mjesni odbor mogao dati odgovor da li je osoba potrebita, socijalni 

slučaj. 

             Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da će se nakon konstituiranja vijeća mjesnog odbora 

Donja Stubica zatražiti njihovo mišljenje. 

 

14. Pitanja i prijedlozi 

 

14.1.Miljenko Jagarčec iznosi kako bi Komunalni pogon trebao preispitati rad koncesionara 

dimnjačara jer postoji slučaj gdje je u domaćinstvu dimnjačar zaračunao oko 300 kuna, a imaju 3 

plinske peći, čija bi cijena bila oko 30 kn po peći. 

14.2. Krunoslav Vnučec pita da li se poduzelo što vezano za rasvjetu iznad pješačkog prijelaza ispred 

cvjećarnice prema Kolodvorskoj, o čemu se na prethodnoj sjednici raspravljalo. 

Predsjednik Anđelko Glivar odgovara kako će se poslati dopis Hrvatskim cestama za postavljanje  

rasvjete s potpisima svih vijećnika. 

14.3. Nikola Boromisa pita zašto se Grad nije javio na javni poziv za potpore od županije koje je dobio 

21 grad/općina, za uređenje perivoja, trga, rekonstrukcije ceste itd.                          

 Pita za školu u Lepoj Vesi, jer već dulje vrijeme nema kuharice. 

Miljenko Hrenek iznosi da je Ministarstvo odbilo prijem nove kuharice kao novog djelatnika.  

 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

Sjednica je završila s radom u 20,00 sati. 

 

   

  Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 

Martina Znika            Anđelko Glivar, dr.med. 

 
 


