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     Z A P I S N I K 

 

 sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 25. veljače 2015. 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 : 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.,  

Krešimir Fišter, ing.stroj., Miljenko Hrenek 

 

Odsutni članovi Gradskog vijeća: Anđelko Glivar dr.med., op., Romano Glavač, op. 

 

Ostali nazočni:    - Juraj Srebačić, gradonačelnik 

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

    - Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

    - Mladen Kukas, direktor "Radio Stubice"  

    - g. Zoran Sepčić, građanin 

  

Potpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek otvara 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Donja Stubica, pozdravlja sve nazočne, opravdava predsjednika Gradskog vijeća Anđelka Glivara koji 

zbog bolesti ne može prisustvovati sjednici. 

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

1. Zahtjev za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu RH u Topličkoj 10 u Donjoj Stubici 

2. Izvješće predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara o provedenom natječaju 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 17.12.2014. 

2. Informacija o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora  

3. Izvješće o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2014.godine 

4. Upoznavanje sa Planom nabave za 2015.godinu 

5.   Izvješće EKO FLORA PLUS d.o.o. o prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na  području             

Grada Donja Stubica za 2014.g. 

6. Donošenje odluka o izboru osoba za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova u 2015.g 

putem ugovora: 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javne rasvjete 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima 

8. Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih         

9. Zahtjev za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu RH u Topličkoj 10 u Donjoj Stubici 

10. Izvješće predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara o provedenom natječaju 

11. Pitanja i prijedlozi. 

 

           Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

17.12.2014. g              

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno bez rasprave usvaja Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica od 17. prosinca 2014. godine. 
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           Točka 2. 

 Informacija o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno bez rasprave prihvaća Informaciju o provedenim izborima za 

članove vijeća mjesnih odbora. 

Informacija se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

Izvješće o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2014.godine 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu, daje riječ gradonačelniku te otvara raspravu. 

Gradonačelnik daje uvodno izlaganje. 

Gradsko vijeće s 11 glasova „za“,  1 glasom „protiv“ i 1“suzdržanim“ glasom donosi 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2014. godine. 

Zaključak se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Upoznavanje sa Planom nabave za 2015.godinu 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu te otvara raspravu. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek postavlja pitanje u vezi energane, da li ima kakvih novosti? 

Miljenko Jagarčec ukratko iznosi da imamo dva međunarodna projekta, da se nada da će proći 

i projekt za drvnu sječku, za sada još nema provedbe. 

Tomislav Čičko konstatira da je projekt sječke saživio, Sljemenska šuma je devastirana, 

provedbom projekta otvorila bi se nova radna mjesta i općenito energana i lokacija bi doprinjela 

energetskoj učinkovitosti objekata javne namjene. 

Jasminka Marija Cerc pita da li je u planu nabave uređenje javne površine u ulici Župana 

Vratislava između kućnog broja 4 i 6? 

Milan Kebet iznosi da je to u planu, radi se o bagatelnoj nabavi. 

Renata Dolenec iznosi problematiku kanalizacije prilazne ceste u Podgorskoj kod kućnog 

broja 51a,b,c. 

Milan Kebet iznosi da je to obaveza Županijskih cesta te da su već tri puta izlazili na teren. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek predlaže da gradonačelnik pismeno uputi prigovor 

Županijskim cestama da nije odrađeno dogovoreno. 

Renata Dolenec postavlja pitanje koliki je udio Grada u planiranim investicijama? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da će to biti različito zavisno od uvjeta natječaja, negdje 

će učešće Grada biti 40%, negdje 15%. U velikim investicijama Grad ne bi mogao ići više od 10%, 

npr. Fellerova zgrada. Prioritet nam je Dječji vrtić Bubamara. Čekamo natječaje.  

Tomislav Čičko pojašnjava uvjete učešća Grada u financiranju projekata, to je različito od 

natječaja do natječaja, iz fondova EU većinom je to 15% vlastitih sredstava, a mali kapitalni projekti 

putem ministarstava su 40:60 ili 15:85. 

Jasminka Marija Cerc pita što će biti sa Kajkavijanom, oni moraju u proljeće van iz zgrade. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da se Gradsko vijeće upoznalo sa Planom nabave za 

2015. godinu koji je donio gradonačelnik. 

 

      Točka 5. 

Izvješće EKO FLORA PLUS d.o.o. o prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na  

području Grada Donja Stubica za 2014.g. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu te otvara raspravu. 

Tomislav Čičko iznosi primjedbu da Eko flor ne odvozi selektivno otpad koji je prikupljen na 

selektivni način od građana. 
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Nikola Boromisa iznosi da je iz Izvještaja vidljivo da nisu obuhvaćena sva domaćinstva, treba 

tražiti da se kante podijele svim domaćinstvima. 

Milan Kebet iznosi da je Eko floru dostavljen popis svih domaćinstava, i oni postupno to 

provode. 

Krunoslav Vnučec pita u vezi kanta za plastiku. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek iznosi da bi bilo bolje da se plastika odvozi u kantama, a ne u 

vrećama. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se kante ne mogu uvesti odjednom, to je njima veliki 

izdataka, ali se može postepeno uvoditi. 

Milan Kebet iznosi da imamo 11 zelenih otoka, kod svakog društvenog doma, posebno za 

papir i staklo, a u planu je jedno reciklažno dvorište. 

Stanko Repar daje primjedbu u vezi kutije za zbrinjavanje baterija u dućanu Trgostila 

(Željezarija), predlaže da se pismeno uputi traženje da se ponovno postavi kutija. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek iznosi da je Eko flor svim građanima podijelio letke i upute 

za način odvojenog odlaganja komunalnog otpada. 

Vjekoslav Matuša daje primjedbu da građani odvojeno ostavljaju komunalni otpad, a da Eko 

flor sve to stavlja u jedan kamion. 

Milan Kebet objašnjava da se plastika stavlja u žute vreće koje oni onda odvajaju od ostalog 

otpada. 

Nakon duže diskusije sa 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća EKO FLORA PLUS d.o.o. o prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na  području Grada 

Donja Stubica za 2014.g, s napomenom da se traži od Eko flora da što prije obuhvati sva preostala 

domaćinstva na području Grada u organiziranu javnu uslugu te da postupno uvodi prikupljanje 

plastične ambalaže putem kanti, a ne vreća. 

Zaključak se prilaže ovom  Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Donošenje odluka o izboru osoba za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova u 

2015.godine putem ugovora: 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javne rasvjete 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu te otvara raspravu. 

Nikola Boromisa daje primjedbu na količine kamena koje su u dokumentaciji za nadmetanje 

navedene i one koje su u Proračunu. 

Milan Kebet iznosi da su u nadmetanju predviđene prosječne količine kamena, da se dio  

odnosi na zimsku službu pa je zato razlika u količini. 

Renata Dolenec pita da li će se razmotriti pitanje osiguranja izvršavanja radova, i da li je kod 

nadmetanja tražena oprema s kojom će se poslovi izvršavati. 

Milan Kebet odgovara da će se ugovorom regulirati način osiguranja izvođenja radova, a da je 

oprema tražena u dokumentaciji za nadmetanje. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek iznosi da je što se tiče održavanja rasvjete, napravljena 

usporedna analiza cijena usluge po susjednim gradovima i općinama, te da svi imaju skuplje, znači naš 

način je dobar. 

Milan Kebet čita usporedne cijene. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se razmatrao način kontrole vršenja usluge. 

Krunoslav Vnučec pita da li je što poduzeto u vezi rasvjete na pješačkim prijelazima u centru 

Stubice. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek iznosi da smo na čekanju. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić pita g. Jagarčeca što je sa Master planom Krapinsko – zagorske 

županije u vezi javne rasvjete? 
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Renata Dolenec pita da li je u planu Kamenjak? 

Miljenko Jagarčec iznosi da Kamenjak nije u toj priči te da ono što će ući u Master plan mora 

biti u okviru zakonskih i tehničkih rješenja. 

Tomislav Čičko predlaže da se prioritetno rješava tamo gdje ljudi i djeca žive. 

Miljenko Jagarčec iznosi da kao Grad možemo predložiti Kamenjak rezervatom tamnog neba, 

međutim to je znatna razlika u cijeni. 

Nakon diskusije Gradsko vijeće jednoglasno donosi : 

1 Odluku o izboru osobe za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanje 

nerazvrstanih cesta – popravak asfalta na području Grada Donja Stubica u 2015.godini  

2. Odluku o izboru osobe za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanje 

nerazvrstanih cesta – iskop cestovnih jaraka i usluga rada stroja na području Grada Donja 

Stubica u 2015. godini 

3. Odluku o izboru osobe za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanje 

nerazvrstanih cesta – dobava, prijevoz i razgrtanje kamenog materijala na području Grada 

Donja Stubica u 2015. godini 

4. Odluka o izboru osobe komunalnih poslova održavanja javne rasvjete – usluga 

održavanja javne rasvjete na području Grada Donja Stubica u 2015. godini (dobava 

materijala i usluga javne rasvjete). 

 Navedene Odluke prilažu se ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

     Točka 7. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o gradskim 

porezima. 

Odluka se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

 Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta 

mladih      

Potpredsjednik Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu te otvara raspravu. 

Luka Grabušić pita da li su sredstva za rad Savjeta mladih osigurana u Proračunu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da su sredstva osigurana u Proračunu. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o objavi Javnog poziva za isticanje 

kandidature za izbor članova Savjeta mladih. 

            Odluka se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9 

Zahtjev za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu RH u Topličkoj 10 u Donjoj Stubici 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek daje uvodno izlaganje te predlaže da se od Državnog ureda 

za upravljanje državnom imovinom zatraži poslovni prostor u poslovnoj zgradi  Toplička 10, prvi kat. 

Treba utvrditi o kojem se prostoru točno radi.  

Vesna Tomašković iznosi da je poslovna zgrada etažirana, vlasnički udjeli se znaju, a Grad je 

2009. godine od tada nadležne agencije zatražio navedeni poslovni prostor, te je poslan nekoliko 

požurnica. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak da se pismeno ponovno zatraži od DUUDI-a 

poslovni prostor na prvom katu poslovne zgrade Toplička 10 u Donjoj Stubici. 

 

Točka 10 

Izvješće predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara o provedenom natječaju 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek, kao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara 

daje kraću informaciju o provedenom natječaju za odgajateljicu. Iznosi da se na natječaj javilo 5 

osoba, 2 osobe nisu zadovoljile uvjete, ravnateljica je predložila osobu iz Bedekovčine, a Upravno 
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vijeće je predložilo osobu iz Donje Stubice. Iznos da je kao predsjednik Upravnog vijeća izvršio  i 

konzultacije s Ministarstvom, u vezi nastale situacije, te je dobio uputu da se raspiše novi natječaj.  

Također iznosi da nije potpisao zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća jer je inzistirao da se točno 

navede rasprava. Prema uputama Ministarstva tražio je raspisivanje novog natječaja, međutim 

ravnateljica je rekla da više neće raspisivati natječaj već da je reorganizacijom i uzimanjem osobe 

na stručno osposobljavanje riješila problem nedostatka kadra.  

Luka Grabušić iznosi da je apsurd da sada više ne treba novog djelatnika, a prije se to moralo 

sprovesti čim prije, smatra da sa osobom na stručnom osposobljavanju nije mogla riješiti problem 

kadra. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek iznosi da kada je on predložio  da se kadrovski problem  

riješi reorganizacijom posla, tada se to nije moglo, a sada može. Čita članak 27. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Renata Dolenec pita da li je potreban novi zaposlenik? 

 Potpredsjednik Miljenko Hrenek odgovara da na to pitanje sada može odgovoriti samo 

ravnateljica. 

Nakon kraće diskusije Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da se na slijedeću 

sjednicu Gradskoga vijeća pozove ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara, Vesnica Borlak, kako bi 

obrazložila kadrovsku problematiku. 

 

Točka 11 

                                                                   Pitanja i prijedlozi 

11.1. Jasminka Marija Cerc iznosi da su ukinuti ranojutarnji vlakovi za Zabok – Zagreb te predlaže da 

se pokrene to pitanje kod nadležnih. 

11.2. Tomislav Čičko iznosi da su cijene autobusnog prijevoza prijevoznika Presečkoga jako visoke, iz 

razloga što nema konkurencija te predlaže da se od Krapinsko – zagorske županije pismeno zatraži 

mogućnost konkurencije u autobusnom prijevozu putem koncesije. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da nema rentabilnih linija i da bi država trebala subvencionirati 

autobusni prijevoz. 

11.3. Potpredsjednik Miljenko Hrenek upoznaje Gradsko vijeće sa zamolbom Triatlon kluba 

„Hidraulika Kurelja“ za pokroviteljstvo 20. Duatlona Stubica 2015. g. Čita zamolbu. Nakon kraće 

diskusije Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju pokroviteljstva i odobravanju 

financijskih sredstava u iznosu 2.500,00 kn.  

Odluka se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

11.4.Nikola Boromisa daje primjedbu na kalkulaciju prireza poreza na dohodak. Iznosi da mu je plaća 

manja, a ne kako je bilo predočeno pri donošenju odluke o uvođenju prireza. 

11.5. Miljenko Jagarčec predlaže da se poprati rad dimnjačara, ima primjedbi kod izdavanja računa, 

predlaže da to komunalno redarstvo provjeri. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek iznosi da je bilo više primjedbi kod izdavanja računa npr. Javni 

bilježnik, Udruženje obrtnika. 

Milan Kebet – iznosi da nije zaprimiljena niti jednu pismena primjedba, samo usmena, te da će 

provjeriti navedene dojave. 

11.6.Miljenko Jagarčec pita što je sa zakupom Caritasa, kada će se zgrada urediti? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je razgovarao sa zakupnikom, najprije će urediti zgradu izvana. 

11.7. Luka Grabušić postavlja pitanje u vezi klizišta u Donjem Hruševcu kod škole. 

Milan Kebet odgovara da je bio na terenu, za sada se još može proći, postaviti će se žuta traka i oznake 

za preusmjeravanje, pošodrati zaobilazni put. Naručiti će se elaborat za sanaciju klizišta 

 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

Sjednica je završila s radom u 21,00 sati. 

 

  Zapisničar       Potpredsjednik Gradskog vijeća 

Vesna Tomašković                   Miljenko Hrenek 

 
 


