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KLASA: 022-05/15-02/1 

URBROJ: 2113/01-01-15-1 

Donja Stubica, 1. rujna 2015. 

 

             GRADSKO VIJEĆE 

        GRADA DONJA STUBICA 

 

PREDMET: Izvješće o radu gradonačelnika  

          siječanj – lipanj 2015. god. 

 

 

 Sukladno članku 50. Statuta Grada Donja Stubica(“Službeni glasnik Krapinsko- zagorske 

županije”, br. 14/09,12/13 i 27/14), podnosim Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj 

– lipanj 2015. godine. 

 Navedena odredba Statuta obvezuje gradonačelnika da dva puta godišnje podnosi 

Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Za prvo polugodište Statutom je utvrđen rok do 15.09. 

tekuće godine za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine. 

 Kao nositelj izvršne vlasti Grada, u izvještajnom razdoblju obavljao sam poslove sukladno  

Statutu Grada Donja Stubica.  

I 

 Pripremio sam prijedloge akata koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 5 

sjednica i za Svečanu sjednicu Gradskog vijeća, koje su održane u izvještajnom razdoblju, i to za: 

 

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 25 . veljače 2015. godine 

1. Informacija o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora  

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

3. Plan nabave za 2015.godinu 

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

području  Grada Donja Stubica za 2014.g. 

5. Odluke o izboru osoba za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova u 2015.g. putem 

ugovora: 

        - održavanje nerazvrstanih cesta  

       - održavanje javne rasvjete 

6. Odluku o izmjeni Odluke o gradskim porezima 

 7. Odluku o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih 

 

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 25 . ožujka  2015. godine 

1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za period 2008.- 

2016. godine, u 2014. godini  

2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 



 2 

 

Gradu Donja Stubica za 2014. godinu 

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu  

Donja Stubica za 2014. godinu 

4. Odluku o nerazvrstanim cestama 

5. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja mjesta Donja Stubica 

6.Odluku o pristupanju izradi strateškog razvojnog programa Grada Donja Stubica do 

2020. godine. 

 

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica,  3. travnja  2015. godine  

1. Prijedlog oznaka gradova na registarskim pločicama (pripremljen za razmatranje) 

 

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 27 . travnja  2015. godine 

1. Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti – prijevoz  pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica 

5. Odluku o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati 

na temelju koncesije 

6. Odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe u vlasništvo 

Zagorskog  vodovoda d.o.o Zabok 

7. Dan Grada Donja Stubica (31. svibnja 2015.godine) 

     -  Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada 

     -  Informacija gradonačelnika o programu obilježavanja Dana Grada 

 

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 29.05.2015.godine 

             Za sjednicu su obavljani određeni poslovi kao i mnogo raznih poslova oko organizacije  

Programa obilježavanja i proslave Dana Grada  Donja Stubica. 

 

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 9 . lipnja  2015. godine 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. g. s 

obrazloženjem 

2.Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014.godinu 

3. Izvršenje Programa javnih potreba u športu za 2014.godinu 

4. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2014.godinu     

5. Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.godinu 

6. Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za 2014.godinu 

7. Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2014.g. 

8. Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g. 

9. Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog 

zemljišta u 2014.g. 

10. Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2014.g 

 11.Izvršenje Programakorištenja sredstava od spomeničke rente u 2014. g. 

12. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2014.godinu 
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 13. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju 

na dan 31.12.2014.godine 

 14. Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1. – 31.12.2014.g. 

 15. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-31.12.2014. g. 

16.  Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1. – 

31.12.2014.g. 

 17.  Bilancu imovine, stanja na dan 31.12.2014. g.   

 18.  Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog  Proračuna grada Donja Stubica za 2014. g. 

s obrazloženjem  i Bilance imovine, stanja na dan 31.12.2014. g.- konsolidirana. 

  

II 

 Izvršavao sam i osiguravao izvršenje svih općih akata Gradskog vijeća.  

 Upravljao sam nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, u skladu sa Zakonom, 

Statutom i općim aktima Gradskog vijeća. 

 Pripremao sam odluke i akte za početak javnih nabava.  

 Donosio sam pojedinačne odluke i rješenja koje su u nadležnosti gradonačelnika, prema 

Odlukama Gradskog vijeća, Programu socijalne skrbi i ostalih programa (dotacije iz proračuna, 

jednokratne pomoći, radno vrijeme ugostiteljskih objekata i slično – 91 odluka, 8 rješenja), te 

ostalim zakonskim obvezama. 

Sukladno Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11) donio sam: 

- Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Donja 

Stubica za 2015. g. 

-Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon 

službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon Grada Donja Stubica za 

2015.godinu 

-Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica za 2015. godinu 

-Plan normativne aktivnosti u 2015.godini. 

 Prema Planu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni 

upravni odjel Grada primljene su  4 osobe, od čega: 

-1  osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom općeg smjera (gimnazija) 

 - 3  osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem  u trajanju od tri godine, od 

toga 1  osoba ekonomske struke, 1  osoba upravno pravne i 1  osoba građevinske  struke. 

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa provodi se se u 

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 Sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti su osigurana kod 

nadležne službe za zapošljavanje. 

Također sam donio Projekt Javnih radova – revitalizacija javnih površina, uklanjanje 

divljih deponija smeća, gospodarenje otpadom, kontrola onečišćenja i zaštita i očuvanje prirode u 

Gradu Donja Stubica za 2015. godinu. 

 Zapošljavanje u javnim radovima aktivna je mjera kojoj je cilj, društveno korisnim radom, 

povećati zaposlenost dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i 

ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti. 

Projekt javnih radova – revitalizacija javnih površina, uklanjanje divljih deponija smeća, 

gospodarenje otpadom, kontrola onečišćenja i zaštita i očuvanje prirode u Gradu Donja Stubica za 

2015. godinu financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

U Projekt javnih radova uključeno je 9 osoba. 
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III 

 1. ŠPORTSKA DVORANA PRI OSNOVNOJ ŠKOLI U DONJOJ STUBICI 

 Što se tiče polivalentne trodijelne sportske dvorane uz osnovnu školu Donja Stubica, 

radovi teku usporeno sa zadatkom za tehnički pregled objekta. 

 Problemi sa izvođačem i podizvođačima su veliki, ali nadati se da ćemo zajedničkim 

snagama Grada Donja Stubica i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova iznaći modalitete 

za što skoriji završetak dvorane. 

 2. KOMUNALNE AKTIVNOSTI 

 a) Izabran izvođač radova za zamjenu vanjske stolarije (energetski učinkovitim) na zgradi 

gradskih službi. Vrijednost radova iznosi 102.794,97 kuna. 

 b) Na zgradi Pučkog otvorenog učilišta završeni su radovi na energetski učinkovitoj fasadi 

za što je Ministarstvo kulture izdvojilo 150.000,00 kn, a Grad Donja Stubica 15.000,00 kn, što je 

ukupno 165.000,00 kn. 

 c) Završen glavni projekt namjene Fellerove zgrade koji je pred dobivanjem građevinske 

dozvole.  

 Troškovnik je podijeljen na 5 faza.  

 Ukupna vrijednost radova iznosi 10.129.780,88 kn. 

 Dobivanjem Građevinske dozvole projekt će biti spreman na povoljne natječaje prema 

tuzemnim i EU fondovima (10% Grad – 90% fondovi) 

 d) završen je projekt rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića "Bubamara" Donja Stubica. 

Ishodili smo za isti i građevinsku dozvolu. Projekt je podijeljen u 2 faze. 

  I Faza – zamjena krovišta, ugradnja učinkovite fasade, energetska stolarija. 

  Vrijednost radova 2.640.124,19 kn 

  II Faza – dogradnja i ostalo. 

      Vrijednost radova iznosi 2.311.118,91 kn. 

 Ukupna vrijednost radova iznosi cca 5.000.000,00 k 

 Veći dio komunalnih i ostalih poslova odvijat će se u drugom polugodištu kada će i 

vremenski uvjeti biti povoljniji. 

 3. GOSPODARSTVO 

 Što se tiče gospodarstva u stalnim smo kontaktima sa Ljekarnama Švaljek radi gradnje 

objekta za proizvodnju pripravaka od ljekovitog bilja, centralnog skladišta, laboratorija, te 

kancelarijskog prostora. 

 U drugom dijelu godine pojavit će se još dvije investicije i to na Perfi-bio d.o.o. 

(rekonstrukcija drugog dijela peradarnika), te energanu na bio masu sa laboratorijem i 

plastenicima za proizvodnju rasada za bilje. 

 Za sve tri investicije pratimo tijek događanja i izmjenama i dopunama PPUG i UPUG 

čijim usklađenjem omogućujemo da se investicije realiziraju. 

 Detaljan prikaz svih polugodišnjih radova isčitava se iz izvješća po izvršenju programa i 

planova u okviru izvješća o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za prvih šest mjeseci 2015. 

godine. 

 Na kraju, želim zahvaliti na suradnji svima koji upravljaju ovim Gradom, kao i stručnim 

službama koje nas prate, a sve radi boljitka svih ljudi Grada Donja Stubica. 

 

GRADONAČELNIK: 

Juraj Srebačić 

 


