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Z A P I S N I K 

 

 sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 7. ožujka 2016. 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., Tomislav Čičko, dipl.oec., 

Krešimir Fišter, ing.stroj., Stanko Repar, Robert Hren, Darko Kuzman, Nikola Boromisa, 

struč.spec.ing.aedif., Jasminka Marija Cerc, dipl.ing., Romano Glavač, Krunoslav Vnučec 

dipl.oec., Miljenko Hrenek. 

 

Odsutni članovi Gradskog vijeća: Renata Dolenec, dipl.oec. op, Miljenko Jagarčec, ing. op, 

Luka Grabušić, dipl.oec. op, Vjekoslav Matuša. 

  

Ostali nazočni: 
- Juraj Srebačić, gradonačelnik 

- Luka Tepeš, zamjenik gradonačelnika 

- Vesna Tomašković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

- Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

- Mladen Kukas, direktor "Radio Stubice" 

- Zvonimir Babić, predsjednik „Stub-kluba“ mladih Donja Stubica 

- Gosp. Sepčić, građanin 

- Mateja Božić, na stručnom osposobljavanju u Jedinstvenom upravnom odjelu, 

zapisničar. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 26. sjednicu Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica i pozdravlja sve nazočne. Predlaže dnevni red iz poziva, s tim da se doda 

nova točka Dnevnog red na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara 

Miljenka Hreneka i to: Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Bubamara za 

izdavanje narudžbenice za izradu projektne dokumentacije. 

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog i donosi slijedeći: 

 
D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

21.12.2015. g. 

     2. Donošenje Plana civilne zaštite Grada Donja Stubica 

     3. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Donja Stubica 

            4. Izvješće o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2015.godine 

5. Donošenje odluka o izboru osoba za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova u 

2016.g. putem ugovora: 

                   - održavanje nerazvrstanih cesta 

                   - održavanje javne rasvjete 

6. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, zahtjev za donošenje Odluke o visini naknade za 

razvoj 

7. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, zahtjev za suglasnost na Odluku o cijeni vodnih 

usluga javne vodoopskrbe 

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

području   Grada Donja Stubica za 2015.g. 
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            9. Davanje prijedloga člana i zamjenika člana Komasacijskog povjerenstva Krapinsko-

zagorske županije  

          10. Razmatranje zamolbe Osnovne škole Donja Stubica za financijsku pomoć za 

nabavu novih  računala 

          11. Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Bubamara“ za izdavanje 

narudžbenice za izradu projektne dokumentacije. 

          12. Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

21.12.2015. g. 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu i otvara raspravu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar poziva na glasanje.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave usvaja Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Donja Stubica koja je održana 21. prosinca 2015.godine. 

Točka 2. 

Donošenje Plana civilne zaštite Grada Donja Stubica 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

 Milan Kebet iznosi da su u Planu civilne zaštite Grada Donja Stubica ispravljeni stari 

podaci. 

 Jasminka Marija Cerc pita tko je ravnateljica Centra za socijalnu skrb, pita zašto u Planu 

piše da je to Novosel Đurđa, a ne Stanislava Erdelja. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznosi da je bitna funkcija, važno je da 

svugdje piše funkcija. Iznosi da još uvijek u Planu ima formalnih greški.  

 Nikola Bormisa iznosi da ne piše ispravna godina na prvoj stranici i da se to treba 

ispraviti. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznosi da će se formalne greške u Planu 

ispraviti te poziva na glasanje. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o donošenju Plana civilne zaštite Grada Donja 

Stubica. 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Točka 3. 

Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Donja Stubica 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

Milan Kebet iznosi da su u Planu zaštite i spašavanja Grada Donja Stubica također 

ispravljeni podaci. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar poziva  na glasanje. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada 

Donja Stubica. 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

Izvješće o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2015.godine 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar poziva gradonačelnika Juraja Srebačića 

da obrazloži svoje Izvješće o radu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je sve rečeno u Izvješću. 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar poziva na glasanje. 

Gradsko vijeće bez rasprave sa 10 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom donosi 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2015. godine. 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Točka 5. 

Donošenje odluka o izboru osoba za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova u 

2016.g.  putem ugovora 

                   - održavanje nerazvrstanih cesta 

                   - održavanje javne rasvjete 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. Otvara raspravu. 

Milan Kebet iznosi da je provedeno prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih 

poslova, održavanje nerasvrstanih cesta i javne rasvjete na području Grada Donja Stubica za 

2016. godinu. Ponovljen je i postupak prikupljanja ponuda za dobavu, prijevoz i razgrtanje 

kamenog materijala, te za održavanje javne rasvjete jer su u prvom postupku ponuđene 

ukupne cijene prelazile predviđena osigurana sredstva. Kod popravka javne rasvjete sa 

odabranim izvođačem u cijelom tijeku popravka nazočan je i naš djelatnik komunalnog 

pogona koji evidentira sve vrste izvršenih popravka. 

Nikola Boromisa pita da li je ETOS BETON opet pozvan da dade ponudu. 

Milan Kebet iznosi da su pozvani ponovo, ali i u ponovljenom postupku nisu dostavili 

traženu dokumentaciju-izjavu o nekažnjavanju, ali su bili i po cijeni skuplji ponuđač. 

Nikola Boromisa iznosi da se u prvom zapisniku trebalo napisati da Šćukanec nije 

dobro ispunio troškovnik, nitko nije provjeravao stavke. 

Milan Kebet iznosi da je to bila računska pogreška, ali da je natječaj ponovljen. 

Miljenko Hrenek iznosi da je Šćukanec uzeo krivu cijenu lampi, ni prvi, ni drugi put 

nije dao svu potrebnu dokumentaciju. 

Predsjednik Anđelko Glivar poziva na glasanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi: 

- Odluku o izboru osobe za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanje 

nerazvrstanih cesta – popravak asfalta na području Grada Donja Stubica u 2016.godini  

- 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 2016. godini 

- Odluku o izboru osobe za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanje 

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

Donja Stubica u 2016. godini 

 - Odluka o izboru osobe komunalnih poslova održavanja javne rasvjete – usluga održavanja 

javne rasvjete na području Grada Donja Stubica u 2016. godini (dobava materijala i usluga 

održavanja javne rasvjete). 

Odluke se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, zahtjev za donošenje Odluke o visini naknade za razvoj 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. Daje uvodno izlaganje te predlaže da se rasprava 

za točku 6. i točku 7. vodi pod točkom 6. Iznosi da Zagorski vodovod d.o.o. nije ništa 

napravio od kad je preuzeo vodovod, predlaže da im se da do znanja da nisu ništa poduzeli. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da im redovito dajemo sredstva već drugu godinu, 

stalno obećavaju, a ništa ne rade. Predlaže da im odobrimo suglasnost za smanjenje cijene 

vodnih usluga, a ne odobrimo suglasnost za povećanje cijene vodnih usluga tako da im damo 

do znanja da ništa nisu napravili. 

Jasminka Marija Cerc iznosi da ima 3m³ odvodnje, a nema kanalizaciju. Pita tko je naš 

predstavnik u Zagorskom vodovodu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je on predstavnik ispred Grada u Skupštini u 

Zagorskom vodovodu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar poziva na glasanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno odlučuje da se ne donese Odluka o visini naknade za 

razvoj. 

Točka 7. 

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, zahtjev za suglasnost na Odluku o cijeni vodnih 

usluga javne vodoopskrbe 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. Iznosi da se rasprava za ovu točku vodila pod 

prethodnom točkom. Iznosi da je gradonačelnik ovlašten za davanje suglasnosti na Odluku o 

cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe, ali da je htio s time upoznati Gradsko vijeće. 

Gradsko vijeće jednoglasno je za predloženo smanjenje cijene vodnih usluga za 

0,20kn/m³, a gradonačelnik će dati suglasnost. 

Točka 8. 

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

na području   Grada Donja Stubica za 2015.g. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Stanko Repar, predsjednik Anđelko 

Glivar i Milan Kebet, Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju izvješća 

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

Donja Stubica za 2015. godinu. 

 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Točka 9. 

Davanje prijedloga člana i zamjenika člana Komasacijskog povjerenstva Krapinsko-

zagorske županije 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. Poziva predsjednika Komisije za izbor i 

imenovanje  Stanka Repara da dade prijedlog člana i zamjenika člana Komasacijskog 

povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. 

 Stanko Repar iznosi da je prijedlog Komisije za izbor i imenovanja da se za člana 

Komasacijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije predloži Miljenko Hrenek, a za 

zamjenika Darko Kuzman. 

 Predsjednik Anđelko Glivar poziva na glasanje. 

 Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi zaključak da se za člana 

Komasacijskog povjerenstva predloži Miljenko Hrenek, a za zamjenika Darko Kuzman. 

 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 10. 

Razmatranje zamolbe Osnovne škole Donja Stubica za financijsku pomoć za 

nabavu novih računala 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. Otvara raspravu te poziva Miljenka Hreneka na 

uvodno izlaganje. 

Miljenko Hrenek iznosi da se svakako treba udovoljiti potrebi škole. Iznosi da je dao 

prijedlog ravnateljici škole s pristupačnijim cijenama računala nego što je ona predložila. 

Romano Glavač iznosi da prvo trebamo pitati gradonačelnika da li imamo novaca za 

kupnju novih računala. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se ravnateljica trebala na vrijeme obratiti 

Gradu, odnosno prije donošenja proračuna za ovu godinu te da imamo sredstva za kupnju dva 

računala. 

Jasminka Marija Cerc iznosi da škola stalno od Grada nešto traži. Iznosi da jedino naša 

škola nije dala da djeca idu po kućama i prodaju bonove za Crveni križ. 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da to nije istina. 

Romano Glavač iznosi da računala ne kupujemo ravnateljici, već djeci. 

Jasminka Marija Cerc iznosi da je bitno da se kupe sva jednaka računala. 

Tomislav Čičko iznosi da bi bilo dobro da ravnateljica da javni natječaj kako bi se 

moglo vidjeti da je kupila računala po najpovoljnijoj cijeni. Iznosi ako ravnateljica traži 

pomoć trebala bi onda i kupiti najpovoljnija računala. 

Predsjednik Anđelko Glivar poziva na glasanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o odobravanju financijskih sredstava 

Osnovnoj školi Donja Stubica za nabavku dva računala.  

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Točka 11. 

 Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Bubamara za izdavanje 

narudžbenice za izradu projektne dokumentacije. 

Predsjednik Anđelko Glivar poziva Miljenka Hreneka predsjednika Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Bubamara da dade obrazloženje. 

Miljenko Hrenek iznosi da smo riješili svu potrebnu dokumentaciju što se tiče Dječjeg 

vrtića Bubamara. Iznosi da je vrtiću 26. siječnja istekla papirologija da bi sada u četvrtom 

mjesecu uspjeli proći za energetsku učinkovitost. Iznosi da bi se trebao popraviti krov, 

stolarija te da vrtić ima manjka prostorija, ali da je najveći problem sada energetska 

učinkovitost. Iznosi da se dokumentacija mora uskladiti, neke novce ima vrtić, a ostatak će 

nadodati Grad da bi se dokumentacija mogla napraviti. 

Tomislav Čičko iznosi da je sada pravi trenutak, moramo pratiti kad su natječaji, 

jedino na taj način možemo krenuti.  

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je građevinska dozvola zastarila, već je lani 

trebao biti raspisan natječaj. 

Predsjednik Anđelko Glivar poziva na glasanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti Upravnom vijeću 

Dječjeg vrtića Bubamara za izdavanje narudžbenice za izradu projektne dokumentacije. 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 12. 

Pitanja i prijedlozi 

Jasminka Marija Cerc iznosi da je šetnica dobro napravljena, kod župnika je 

asfaltirano, ali nema lampe. Pita da li je dozvoljeno da Lagvić parkira svoje aute na 

nogostupu, sve je puno ulja. 



 6 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da Lagvić nema dozvolu za parkiranje. Bilo je 

dogovoreno da će sa svojim autima samo dolaziti i odlaziti, a da neće parkirati. Volio bih da 

se donese odluka da se auti maknu. 

Miljenko Hrenek iznosi da je to županijska cesta, a ne naša. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je to pješačka zona. 

Krunoslav Vnučec pita da li je to u domeni Grada ili policije. 

Pročelnica Vesna Tomašković iznosi da bi to Grad trebao prijaviti policiji. 

Robert Hren iznosi da ih treba dobronamjerno upozoriti. 

Romano Glavač pita da li je dvorana preuzeta 2.2. ove godine. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je dvorana preuzeta i da je Ciglenečki sada 

izvan svega. 

Romano Glavač pita da li imamo kakav model upravljanja za dvoranu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da Luka Tepeš vodi brigu o dvorani, Robert Hren 

prati grijanje.  

Romano Glavač pita tko će upravljati dvoranom. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da će dvoranom upravljati Grad. 

Jasminka Marija Cerc pita koliko će nas to koštati. 

Miljenko Hrenek iznosi da postoji već računica, postoji firma koja bi mogla to 

održavati, možemo to dobiti vrlo povoljno. Predlaže da se sportska zajednica maksimalno 

uključi. 

Tomislav Čičko iznosi da dvorana u jutarnjim satima treba služiti za potrebe škole, a 

popodne za ostale potrebe-sport, koncerte. Dvoranu nikome ne treba dati na upravljanje, Grad 

treba njome upravljati. Iznosi da je dvorana također i turistički sadržaj, država je uložila puno 

u dvoranu zato je trebamo čuvati. 

Jasminka Marija Cerc pita tko će nadoknaditi minus ako ga bude. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da Grad ima najveću odgovornost. 

Tomislav Čičko iznosi da se ne smije ni pomišljati da bi se dvorana prepustila nekome 

drugom na upravljanje. 

Krešimir Fišter iznosi da nije izvedivo da održavanje objekt vodi firma koja je 

udaljena 50 kilometara od dvorane. 

Nikola Boromisa pita da li će sportske udruge plaćati Gradu korištenje dvorane. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da će morati plaćati. 

Tomislav Čičko iznosi da je to školska sportska dvorana i da bi se Županija trebala 

uključiti. 

Nikola Boromisa iznosi da treba planirati tko će koristiti dvoranu, tu smo mi Stubičke 

Toplice i Oroslavje. 

Tomislav Čičko iznosi da jedino mi u Zagorju imamo takvu pogodnost da imamo i 

dvoranu i Jezerčicu. 

Miljenko Hrenek predlaže da se treba pomoći planinarskom društvu glede 

planinarskog doma. Šteta je da planinarski dom propada, nikad do sada nisu tražili pomoć. 

Tomislav Čičko iznosi da je planinarsko društvo bilo nemarno glede toga, nisu smjeli 

dozvoliti da planinarski dom godinama propada, taj primjer ga podsjeća na slamaricu. 

Jasminka Marija Cerc pita kada će Milekovo Selo dobiti rasvjetu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se radi Master plan u kojem će to biti riješeno. 

 

 Sjednica je završila s radom u 20,20 sati. 

 

          Zapisničar                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća 

         Mateja Božić                                                                      Anđelko Glivar, dr. med. 


