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Z A P I S N I K 

 

 sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 24. lipnja 2016. godine u 

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

 Započeto u 20,00 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. kemije., Romano Glavač, Vjekoslav Matuša,  

Miljenko Hrenek. 

 

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

Luka Grabušić, dipl.oec.(op), Krunoslav Vnučec dipl.oec. (op). 

 

 

Ostali nazočni: 

- Juraj Srebačić, gradonačelnik 

- Luka Tepeš, zamjenik gradonačelnika 

- Vesna Tomašković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

- Mirjana Škof, stručna suradnica u Jedinstvenom upravnom odjelu 

- Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

- Mladen Knezić, Radio Stubica 

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

zapisničar. 

 

Na zamolbu predsjednika Gradskog vijeća Anđelka Glivara sjednicu vodi potpredsjednik 

Miljenko Hrenek. 

Potpredsjednik Miljenko Hrenek otvara 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 

i pozdravlja sve nazočne.  

Potpredsjednik Miljenko Hrenek predlaže dnevni red iz Poziva i poziva na glasanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi predloženi Dnevni red. 

 

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 23.svibnja 

2016.g. 

 2. I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 

2017. i 2018. godinu sa Planom razvojnih programa za 2016.g. i obrazloženjem, te pripadajućim 

programima: 

  - Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. g. 

  - Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. g. 

  - Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2016. g. 

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

Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. g. 
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 3. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2016.g. 

 4. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture 

u Gradu Donja Stubica za 2016.g. 

 5. Donošenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016.g. 

 6. Donošenje Dopune Plana raspisivanja javnog poziva za programe i/ili projekte udruga 

od općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2016. g. 

 7. Razmatranje zamolbi (Martinić, Kotarski, Perak) za produženje boravka djece u dječjim 

vrtićima izvan područja Grada Donja Stubica. 

 8. Informacija o Programu poticane stanogradnje (POS) – Agencije za pravni promet i 

posredovanje nekretnina 

 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica. 

 10. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 

 11. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

23.svibnja 2016.g. 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu 

točku dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu i otvara raspravu. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek poziva na glasanje.  

Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom usvaja Zapisnik sa 29. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica koja je održana 23. svibnja 2016. godine. 

 

 

Točka 2. 

I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 

2018. godinu sa Planom razvojnih programa za 2016.g., te pripadajućih programa 

- Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. g. 

- Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. g. 

- Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2016. g. 

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

Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. g. 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu i otvara raspravu. 

 Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da je u Programu kulture planirana nova stavka 

(50.000,00 kuna) prijavili smo projekt pod nazivom „Mladi iz Stubice“ u Ministarstvo socijalne 

politike i mladih. Materijal je podijeljen vijećnicima. 

 Nikola Boromisa iznosi da ćemo ove godine dati za sportsku dvoranu 3.000.000,00 kuna. 

Pita za što će se točno dati toliki novci? 
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 Mirjana Škof iznosi da se u taj iznos ubraja i novac od ministarstva i da je zato veliki 

iznos. 

 Nikola Boromisa iznosi da bi se novac od grobnih naknada trebao bolje rasporediti i da bi 

se njime trebalo urediti groblje. Pita za iznose koji se izdvajaju za ošasnu imovinu i za invalide. 

 Mirjana Škof objašnjava. 

 Pročelnica Vesna Tomašković objašnjava pojam ošasne imovine. 

 Mirjana Škof iznosi da će se urediti parkiralište i čempresi na groblju. 

 Tomislav Čičko iznosi da je naše groblje katastrofa. Čemprese treba posjeći i posaditi 

nove. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić se s time slaže. 

 Nikola Boromisa pita što sve spada u iznos koji je namijenjen za održavanje Gupčeve lipe. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić i Mirjana Škof objašnjavaju što se sve ubraja u iznos koji je 

namijenjen za održavanje Gupčeve lipe. 

 Nikola Boromisa iznosi da se iznos za zakup dvorane sigurno neće ostvariti. Pita za 

opremu u dvorani. 

 Mirjana Škof objašnjava koja će se sve oprema nabaviti za taj iznos. 

 Nikola Boromisa pita zašto se ne može vidjeti specifikacija vezana za dvoranu. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je bio javni natječaj. 

 Jasminka Marija Cerc iznosi da ćemo vidjeti svu opremu kada ćemo doći u dvoranu. Pita 

koliko točno ima zaposlenih u Gradu. 

 Pročelnica Vesna Tomašković objašnjava strukturu zaposlenih u Gradu. 

 Jasminka Marija Cerc žali se na urednost Stubice. Iznosi da se novci uvijek daju negdje 

drugdje, a groblje treba već jednom urediti, ništa se nije napravilo. Iznosi da se groblje ne može 

kositi samo dva puta godišnje. Iznosi da ljudi plaćaju groblje, a novi dio groblja je zapušten, gore 

opet nema vode. Pita za što će biti s Domom kulture. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se sad ide u natječaj, iznosi da ima dosta stvari koje 

se trebaju riješiti. 

 Jasminka Marija Cerc se žali na zgradu caritasa, u podrumu zgrade je lasica. 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek zatvara raspravu i poziva na glasanje. 

 Gradsko vijeće donijelo je sa 10 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ I. Izmjenu i dopunu 

Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa Planom 

razvojnih programa i obrazloženjem. 

 Gradsko vijeće donijelo je sa 10 glasova “za” i jednim glasom “protiv” Program javnih 

potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. g. 

 Gradsko vijeće donijelo je sa 10 glasova “za” i jednim glasom “protiv” Program javnih 

potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. g. 

 Gradsko vijeće donijelo je sa 9 glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i jednim 

„suzdržanim“ glasom Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2016. g. 

 Gradsko vijeće donijelo je sa 10 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ Program mjera 

potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada 

Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. g. 

 Navedeni akti prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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Točka 3. 

Donošenje I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2016.g. 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Gradsko vijeće bez rasprave sa 10 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donosi I. Izmjene i 

dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016.g. 

 Navedena I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2016.g. prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

  

 

Točka 4. 

Donošenje I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2016.g. 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Gradsko vijeće bez rasprave sa 10 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donosi I. Izmjene i 

dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016.g. 

 Navedene I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukturu u 

Gradu Donja Stubica za 2016.g. prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Donošenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016.g. 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Gradsko vijeće bez rasprave sa 10 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donosi Program 

utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu. 

 Navedeni Program prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

  

Točka 6. 

Donošenje Dopune Plana raspisivanja javnog poziva za programe i/ili projekte udruga od 

općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2016. g. 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Nikola Boromisa pita na koje programe se odnosi Plan. 

 Pročelnica Vesna Tomašković iznosi da je Plan vezan za poljoprivredu, to je namjena za 

udruge u poljoprivredi zato treba raspisati natječaj. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić obrazlaže Plan. 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek zatvara raspravu i poziva na glasanje. 
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 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Dopune Plana raspisivanja javnog poziva za programe 

i/ili projekte udruga od općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2016. g. 

 Navedene Dopune Plana raspisivanja javnog poziva za programme i/ili projekte od općeg 

odbra za Grad Donja Stubica za 2016.g. prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

  

 

Točka 7. 

Razmatranje zamolbi (Martinić, Kotarski, Perak) za produženje boravka djece u dječjim 

vrtićima izvan područja Grada Donja Stubica 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Miljenko Hrenek iznosi da naš vrtić ima najviše djece. Popunjen nam je kapacitet, ne može 

više primati djecu. Iznosi da su zamolbe vezane na produživanje boravka djece iste kao i prošlih 

godina. Iznosi da bi se te zamolbe trebale svakako prihvatiti. 

 Jasminka Marija Cerc iznosi da ima premalo grupa. 

 Miljenko Hrenek Miljenko Hrenek iznosi da na burzi nema nikog koga bi mogli zaposliti, 

na natječaj se nije nitko javio. Ponovno će se raspisati natječaj. Nemamo nikoga na raspolaganju. 

 Potpredsjednik Miljenko Hrenek zatvara raspravu i poziva na glasanje. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluke za produženje boravka djece u dječjim vrtića 

izvan područja Grada Donja Stubica. 

 Odluke se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

  

 

Točka 8. 

Informacija o Programu poticane stanogradnje (POS) – Agencije za pravni promet i 

posredovanje nekretnina 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. Poziva Gradonačelnika Juraja Srebačića na izlaganje. 

 Gradonačelnik iznosi da je Agencija zainteresirana da se na prostoru iznad Komusa grade 

stanovi. Oni idu na sistem da bi stan bio što jeftiniji, a Grad bi dao zemljište. Meni se osobno to 

nije sviđalo i odlučio sam taj prijedlog dati na Gradsko vijeće. Prije nekoliko godina proveli smo 

anketu i nije bilo zainteresiranih kandidata. 

 Miljenko Hrenek bilo bi dobro da pitamo župnika da nam otpusti dio zemlje. 

 Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da bi bilo dobro da pišemo Kaptolu. 

 Tomislav Čičko iznosi da se POS može raditi na gradskom zemljištu, a ne na privatnom 

zemljištu. Možemo samo dati ono što je u posjedu Grada, ako će biti interesa neka se ide u taj 

projekt, osobno u tome ne vidim nikakvu ekonomsku korist, ti stanovi nisu dobri. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da bi pokušao prodati cijelo zemljište, da zaradimo, 

Gradsko vijeće neka odluči. 

 Nikola Boromisa pita da li se može provesti anketa da vidimo da li ima zainteresiranih. 

 Miljenko Hrenek bilo bi dobro da se donese odluku da se to oglasi preko Radia Stubice, pa 

ćemo na sljedećem Gradskom vijeću odlučiti o tome. 
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Točka 9. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja  

Stubica 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek utvrđuje da je materijal za ovu točku 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu. Poziva pročelnicu Vesnu Tomašković na izlaganje. 

 Pročelnica  Vesna Tomašković iznosi da se radi o dvije zaposlenice koje odlaze u mirovinu 

i zato se treba utvrditi koeficijent za obračun plaće. 

 Gradonačelnik obrazlaže potrebu za višom stručnom spremom na mjestu djelatnice koja 

odlazi u mirovinu. 

 Tomislav Čičko iznosi da bi se za dva čovjeka u administraciji trebao zaposliti jedan 

čovjek, administracija se treba smanjiti. U vezi toga će se morati nešto poduzeti. 

 Potpredsjednik Miljenko Hrenek zatvara raspravu i poziva na glasanje. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada 

Donja Stubica. 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Bubamara Donja Stubica 

 Podpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Hrenek otvara raspravu. Poziva predsjednika 

Komisije za izbor i imenovanja Stanka Repara na izlaganje. 

 Stanko Repar iznosi da je Luka Grabušić tražio da ga se razriješi dužnosti člana Upravnog 

vijeća u Dječjem vrtiću Bubamara jer zbog posla ne može obavljati tu dužnost. Komisija za izbor i 

imenovanja za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara predlaže Darka Kuzmana. 

 Potpredsjednik Miljenko Hrenek poziva na glasanje. 

 Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom donosi Zaključak o 

izmjeni Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Donja 

Stubica. 

 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

 

Točka 11. 

Pitanja i prijedlozi 

 Nikola Boromisa pita u vezi reli utrka tko je odgovoran za sanaciju lokalnih cesta. 

 Milan Kebet iznosi da je Grad dao suglasnost za svoj dio. 
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 Nikola Boromisa iznosi da se niti županijske ceste još uvijek nisu očistile. 

 Romano Glavač pita zašto takve stvari ne dolaze na Gradsko vijeće. 

 Miljenko Hrenek iznosi da prekasno pošalju, pa ne stigne doći do vijeća. 

 Krešimir Fišter iznosi da imamo puno stanovnika, pješaka, male djece. 

 Tomislav Čičko iznosi da nismo dobili nikakvu reklamu, samo smo štetu dobili. 

 Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da možemo tražiti naputak. 

 Miljenko Hrenek iznosi da se to ne bi smjelo održati sve dok o tome ne odluči Gradsko 

vijeće. 

 Romano Glavač iznosi da je danas već 24. lipnja, a dvorana se planira otvoriti do početka 

školske godine, a mi još nemamo nikakav plan upravljanja dvoranom ili mi za to ne znamo. 

 Gradonačelnik iznosi da Gradsko vijeće može ponuditi drugi prijedlog upravljanja 

dvoranom. 

 Romano Glavač mi ne znamo za nikakav prijedlog, tražimo taj prijedlog napismeno za 

slijedeće Gradsko vijeće. Moli Milana Kebeta da se riješi u Matencima situacija kod Kozjaka. 

 Milan Kebet iznosi da su danas došli podaci o vlasnicima parcela. 

 Tomislav Čičko iznosi da kada su dečki iz komunalnog pogona čistili uz cestu na 

Kamenjaku oštetili su slivnike i šahtove za vodu, velika šteta je sigurno napravljena. Ubuduće 

neka paze kako rade, to je sve puklo i oštetilo se, to sve košta. 

 Miljenko Hrenek iznosi da trebamo upozoriti ljude jer su počeli zapuštati grabe uz cestu. 

Ljudi ne znaju Odluku o komunalnom redu. 

 Milan Kebet iznosi da je većinu slučajeva predao poljoprivrednom inspektoru, no on je 

preuzeo isključivo poljoprivredne slučajeve. 

 Jasminka Marija Cerc iznosi da je ispred pošte i Trgostila nepokošena trava. 

 Tomislav Čičko iznosi da je kod raspela i uz prugu također nepokošeno. 

 Jasminka Marija Cerc iznosi da bi bilo dobro kada se kosi neka se pokosi kod župnika. Pita 

da li ima netko u Gradu zadužen za to da nadgleda komunalne radnike kako rade. 

 Miljenko Hrenek iznosi da to nije Milanov posao. 

 Darko Kuzman iznosi da bi bilo dobro da bude netko odgovoran za to da ih vodi. 

 Darko Kuzman pita što je s parkom Golubovec. 

 Tomislav Čičko iznosi da bi bilo dobro da park uredi Grad i da se pošalje račun banci. 

 Predsjednik Anđelko Glivar iznosi da izlaz na glavnu cestu nije dobar, treba se srušiti 

čošak i napraviti kružni tok. 

  

 

  

 Sjednica je završila s radom u 21,05 sati. 

 

  

 

          Zapisničar                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća 

         Mateja Božić                                                                      Anđelko Glivar, dr. med. 


