
 

 ZAPISNIK 
s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 17. travnja 2018. godine 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 09:05 
sati. 
 
Prisutni: Željko Starčević, Dejan Darvaš, Ivica Trupinović, Dubravko Križanović, Mateja 
Marijanović, Mladen Greidl, Anđelko Matijaš, Vladimir Šrajber, Milan Rajšić, Miroslav 
Mauher, Siniša Glavaš, Dragutin Medić, Zdravko Jakopović, Mato Mlinarić i Đurđica Ilić  
 
Odsutni: Aleksandra Hojka i Slaven Đurđević 
 
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grad Garešnice), Željko Rijetković (zamjenik 
gradonačelnika), Goran Cupek (zamjenik gradonačelnika), Mirela Kozmač (pročelnica 
Upravnog odjela za financije Grada Garešnice), Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice), Dražen Bengez (direktor tvrtke 
Komunalac d.o.o.), Maja Dizdarević (ravnateljica Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ 
Garešnica), Maja Jurković (ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica), Tomislav 
Kunješić (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Garešnica), Alen Đuranić (načelnik 
Policijske postaje Garešnica), Alen Štandar ( predsjednik Obora za predškolski odgoj, 
zdravstvo, školstvo, kulturu i šport), Goran Grgić (predsjednik Odbora za poljoprivredu, 
turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo) te predstavnici medija. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 
1. Izvješće Mandatne komisije 
2. Polaganje prisege 
3. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 
4. Aktualni sat 
5. Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje 

Grada Garešnice za 2017. godinu 
6. Donošenje Statuta Grada Garešnice 
7. Donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Garešnice 
8. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od srpnja – prosinca 2017. godine 
9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2017. godinu 
10. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2017. godinu 
11. Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2017. godinu 
12. Analiza sustava Civilne zaštite za 2017. godinu 
13. Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2018. godinu 
14. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice 

za 2017. godinu 
15. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 

2017. – 2020. godine 
16. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice 
17. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice 
18. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Garešnice 
19. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Garešnice  



 

20. Donošenje Odluke o odobravanju raspisivanja natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Grada Garešnice 

21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Garešnice  

22. Donošenje Plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog 
zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Garešnice za 2018. godinu 

23. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, 
šumama i šumskom zemljištu 

24. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Gradskoj upravi Grada Garešnice 

25. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Garešnice za 
financiranje političkih stranaka za 2017. godinu 

26. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Garešnice za 
financiranje političkih stranaka za 2018. godinu 

27. Razno 
 
Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je na glasovanje.  
Od 15 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, a 2 je bilo SUZDRŽANO.  
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA usvojilo dnevni red. 
 
 
 

Točka 1. 
 

Mateja Marijanović, predsjednica Mandatne komisije, izvijestila je vijećnike kako je Komisija 
na svojoj 3. sjednici održanoj 17. travnja 2018. godine raspravila o pisanom zahtjevu Ana-
Marije Župančić za stavljanjem svoga mandata u mirovanje zbog prihvaćanja dužnosti 
nespojive s dužnosti vijećnika te su i isto tako utvrdili da će dužnost člana Gradskog vijeća 
umjesto nje obnašati Anđelko Matijaš iz Kaniške Ive 166 koji je izabran na kandidacijskoj listi 
HDZ-HSLS. 
Isto tako predsjednica Mandatne komisije izvijestila je vijećnike da će umjesto vijećnice 
Gordane Juraić koja je svoj mandat stavila u mirovanje iz osobnih razloga i koju je do sada u 
vijeću zamjenjivao pokojni Zlatko Štimac, dužnost člana Gradskog vijeća obnašati Dragutin 
Medić iz Velikog Vukovja 127 sa stranačke liste Damir Bajs –NL, Blok umirovljenici zajedno, 
Održivi razvoj Hrvatske i Hrvatske seljačke stranke braće Radić. 
 
(Prilog: Izvješće Mandatne komisije) 
 

 
Točka 2. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević pročitao je tekst svečane prisege  
 

 

«PRISEŽEM DA ĆU PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO RADI GOSPODARSKOG I 

SOCIJALNOG PROBITKA GRADA GAREŠNICA I REPUBLIKE HRVATSKE, DA 

ĆU SE U OBAVLJANJU DUŽNOSTI VIJEĆNIKA PRIDRŽAVATI USTAVA, 

ZAKONA I STATUTA GRADA GAREŠNICE I DA ĆU ŠTITITI USTAVNI 

POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE.» 

 
Nakon pročitanog teksta prisege, Anđelko Matijaš i Dragutin Medić  prisegnuli su  te 
vlastoručno potpisali tekst prisege. 



 

Točka 3. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na 
zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća, održane 14. prosinca  2017. godine. 
Primjedbu je dao vijećnik Siniša Glavaš da pod točkama gdje je vođena rasprava stoji samo 
tko je sudjelovao u toj raspravi, a ne piše što je on govorio odnosno o čemu je raspravljao pa 
bi zamolio da slijedeći put to bude napisano. Predsjednik Gradskog vijeća istaknuo je da će 
se primjedba uzeti u razmatranje i da će se to ispraviti. 
 
Uslijedilo je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA dok je 1 bio SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 14 glasova ZA, prihvatilo je Zapisnik s 4. sjednice 
Gradskog vijeća, održane 14. prosinca 2017. godine. 
 
 
 

Točka 4. 
 
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
 
 
1. Pitanje postavlja vijećnik ZDRAVKO JAKOPOVIĆ za pročelnika MIROSLAVA 
GERSTNERA - Svjedoci smo unazad mjesec dana poplave koje su se ticale našeg šireg 
područja odnosi se konkretno na selo Ciglenicu na onaj najniži dio. Zamolio bih pročelnika da 
na izvijesti do kud se došlo s tim razgovorima s Hrvatskim vodama i Vodoprivredom da se to 
izregulira da tamo nemamo više takvih problema.  
- Vezano uz to pitanje je što se događa s rijekom Garešnica. Brane su dignute do kraja, 
vodotok je uništen do kraja, vode nema, a nema ni ribe. Tko je odgovoran za to i kako se to 
može riješiti? 
 
- Pročelnik MIROSLAV GERSTNER rekao je da smo i sami vidjeli ove godine da je bilo puno 
snijega i nakon njegovog otapanja stvarali su se problemi sa viškom vode. U suradnji s 
Hrvatskim vodama za spomenuto mjesto Ciglenicu ,Grad Garešnica je održavao putne jarke 
i usmjeravao vodu prema kanalima o kojima gospodare Hrvatske vode te se u suradnji s 
njima taj problem u Ciglenici namjerava riješiti. Problem koji se tamo stvara je i radi Ribe 
d.o.o. koja je zapuštena. Zbog izuzetno dobre suradnje s Hrvatskim voda ne sumnjamo da 
će se to riješiti u vrlo kratkom roku. Ove godine smo u naselju Prokop riješili uređenje kanala 
kroz livadu, u  Pašijanu se upravo rade kanali kroz groblje i uz cestu. U Trnovitičkom 
Popovcu je završen vodotok Popovača tako da očekujemo vrlo brzo da će se riješiti i taj 
problem u Ciglenici. 
 
- Na drugi dio pitanja odgovor je dao direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ. Rekao je da će 
odgovor na to pitanje dati ne kao direktor Komunalca već kao predsjednik Športskog 
ribolovnog društva Ilova Garešnica. Radi se o brani na rijeci Garešnici koja je praktički bila u 
funkciji do nailaska ovih velikih voda. Nju je održavala Riba d.d. Budući da znademo kakva je 
tamo situacija, da imaju stečajnog upravitelja da nemaju uprave te je ona u stečaju nitko nije 
vodio računa. Hrvatske vode koje su nadležne za vodotoke u Republici Hrvatskoj podigle su 
branu zbog opasanosti od poplave. Zatražili smo od Hrvatskih voda da Gradu predaju pravo 
da upravljamo branom. U petak je stiglo jedno rješenje, odnosno napravljena je jedna pumpa 
odnosno jedan motor koji će branu dizati u šest minuta bržem vremenu od dosadašnjeg. Bilo 
je do sada dizanje brane ručno. Za to je trebalo šest sati da bi se praktički digla par 
centimetara da bi se propustio tok vode. Ona je sad dignuta. Mi ćemo ovaj tjedan spustiti 
branu i od ovog tjedna pa ubuduće vodit brigu o vodotoku Garešnica. Neće se morati zvati 
stečajnog upravitelja pa čekati da nekog pošalju tko bi šest-sedam sati dizao branu da bi se 
par centimetara ona podigla. 



 

 
 
2. Pitanje postavlja vijećnik MATO MLINARIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU. 
Zanima nas, pošto je prošla godina dana kako ste vi na vlasti odnosno četvrtina vašeg 
mandata da li postoji negdje statistika ili da li Vi možda znadete koliko je ljudi u Gradu 
Garešnici ostalo bez posla. Najvjerojatnije ti koji su ostali bez posla su i napustili Grad 
Garešnicu, a da li možda znadete koliko se ljudi zaposlilo na području grada. Ja znam da 
gradska vlast jedinice lokalne samouprave je ta koja stvara preduvjete da ljudi ostanu, da se 
ljudi zapošljavaju i kroz sve rasprave kroz sve što nas Vi izvješćujete ja vidim da su to 
maksimalni napori. Da su se dobili neki novci iz EU fondova, pa se najavljuje prema mojim 
neslužbenim informacijama izgradnja novog dječjeg vrtića i to je sve stvarno jako pohvalno. 
Međutim svaki čovjek koji stvori neku egzistenciju na području jedinice lokalne samouprave 
on tu i ostaje. Ako ne možete sada odgovoriti može i pismeno. 
 
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA - što se tiče evidencije oko nezaposlenih postoje bilteni 
gdje možete i sami provjeriti. Prosječan broj nezaposlenih na području Grada Garešnice u 
2017. godini je iznosio 1037, dok je u prva tri mjeseca u ovoj godini prosječan broj 
nezaposlenih iznosio 946. Imamo smanjenje broja nezaposlenih. Ono što bih ja istaknuo 
vezano za cijelu ovu priču je da je na skupštini Udruženja obrtnika rečeno da se u Gradu 
Garešnici u odnosu na ostale gradove u županiji bilježi povećanje otvaranja obrta u odnosu 
na pretprošlu godinu. 13 je prijavljenih obrta , a 7 je odjavljenih obrta. Ono što grad radi je 
sufinanciranje mjera nezaposlenosti, Poduzetnički centar je tu na usluzi svim našim 
građanima. On je pomogao jako puno obrtnicima i poduzetnicima na području našeg grada. 
To je direktno ulaganje u obrtništvo i poduzetništvo Grada Garešnice. Smanjenje 
nezaposlenosti, stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva na području našeg grada. Ono što 
smo isto tako napravili je da smo raspisali Javni poziv  za podnošenje zahtjeva za dodjelu 
potpora sukladno Programu mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada 
Garešnice od 2016.-2020. godine. gdje se predmet Javnog poziva za dodjelu potpora male 
vrijednosti poduzetništvu na području grada temelji upravo na tom Programu. Sredstva za 
dodjelu potpora osigurana su u Proračunu Grada Garešnice i kao prihvatljivi troškovi su oni 
koji su nastali nakon 1. travnja 2018. godine. PDV je prihvatljiv trošak za subjekte koji nisu u 
sustavu PDV-a, a za subjekte koji koriste PDV kao pretporez on nije prihvatljiv trošak. 
Naravno da je namjera svih ovih potpora jačanje konkurentnosti poduzetnika i financiranje 
poduzetnika jer u tom smjeru imamo 9 mjera. Uz ove sve potpore pri kraju je izgradnja 
Poduzetničkog inkubatora u Ulici Andrije Lustiga Dade. U tijeku je i natječaj za Poduzetničku 
zonu Kapelica gdje očekujemo pozitivne rezultate. U tijeku je tj. pri kraju je i postupak javne 
nabave za izgradnju Tehno parka Garešnica u Poduzetničkoj zoni Kapelica. Jako puno mjera 
za poticanje i razvoj gospodarstva na području Grada Garešnice. Ono što nama ne dostaje 
da bi se mi razvijali po tom pitanju su adekvatna radna mjesta. To je glavni razlog odlaska 
naših ljudi. Ne samo ljudi iz našega grada već iz cijele Hrvatske. Problem su i ne adekvatne 
plaće. Ne mogu ljudi raditi za 2500 tisuće kuna. Puno poduzetnika je to već shvatilo. Ja se 
nadam da  se uz ove potpore te potpore od države, gdje imate potpore od 55 tisuća kuna do 
samozapošljavanja, uz pomoć Poduzetničkog centra, uz potporu grada za prostor da se 
stvarno stvaraju uvjeti da naši ljudi koji imaju ideju, želju i volju da krenu u posao. 
Jednostavno pruža im se prilika. Mislim da tu treba i odvažnosti i znanja naravno, ali grad 
svojim mjerama koje sam spomenuo stoji građanima na pomoći. 
 
 
3. Pitanje postavlja vijećnik VLADIMIR ŠRAJBER za direktora Komunalca d.o.o. DRAŽENA 
BENGEZA – čuli smo u zadnje vrijeme u vijestima o lošoj kvaliteti vode u Slavoniji koja je 
zagađena arsenom i kao što nam je u zadnje vrijeme poznato ulaskom u Europsku uniju 
zapravo ta koncentracija treba biti daleko smanjena nego što je bila prije. Sada nas zapravo 
zanima kakva je sada situacija s vodom u Garešnici? 
 



 

- Direktor DRAŽEN BENGEZ - s obzirom da je aktualna situacija u Slavonskom Brodu i 
Osijeku te drugim gradovima Slavonije o koncentracijama arsena u vodi te drugim 
parametrima koji se vade iz vode i kontroliraju, mogu sa zadovoljstvom reći da ono što smo 
najavljivali već prije godinu-dvije dana praktički  prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju kada 
je smanjena granica arsena u vodi sa 50 na 10, tj. mogu Vas izvijestiti da prema dokumentu 
Ministarstva zdravstva od 16. 03 postupak prerade vode novom tehnologijom u suradnji s 
fakultetom kemijskog inženjerstva u Zagrebu došla su rješenja. Imali smo u razdoblju od 
06.12.2017. godine pa sve do prvog mjeseca analize vode s novom tehnologijom. Došli su 
do zadnjeg mjerenja gdje je arsen  3,4 mikrograma po litri, a Europska unija je propisala 10. 
Sa zadovoljstvom mogu reći da imamo kvalitetnu vodu da se ljudi ne moraju bojati piti vodu. 
Isto tako je došlo izvješće i Zavoda za javno zdravstvo gdje je sve u granicama normale. 
Tako da mogu reći da voda koju ljudi piju u Garešnici je zdravstveno ispravna i što je 
najbitnije zadovoljili smo formu Europske unije. Mi smo do sada imali 37 mikrograma po litri 
vode, a dozvoljeno je bilo 50 i čak imamo rješenje Ministarstva zdravlja do 01.07.2019. 
godine međutim evo mi smo godinu i pol prije toga roka našli rješenje koje u potpunosti bude 
provedeno do kraja ove godine gdje će se raspisivati natječaj za izgradnju postrojenja koje 
financiraju Hrvatske vode zajedno s Gradom Garešnica i Vodom Garešnica. Još jednom 
mogu sa zadovoljstvom konstatirati da Grad Garešnica ima odličnu vodu, pitku vodu, 
zdravstveno ispravnu i da končano zatvorimo tu knjigu o pričama o razno raznim metalima, 
da voda nije kvalitetna, da se zagađuje sa raznih mjesta i da nije zdrava za piće. 
 
 
4. Pitanje postavlja vijećnica ĐURĐICA ILIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Nakon informacija u medijima o odobrenim sredstvima Gradu Garešnici kroz aplicirane 
projekte, zanima nas koji su to projekti prošli i kad će krenuti njihova realizacija te kojom 
dinamikom? Prvenstveno mislimo na projekte dječjeg vrtića, Industrijska zona – Tehno park, 
staro kino, Ulica 30. svibnja Brestovac, javna rasvjeta i Poduzetnički inkubator. 
 
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da je Grad Garešnica aplicirao jako puno 
projekata, da se puno radi na projektima  da se radi na razvoju Grada Garešnice i  ono što 
treba imati na umu da nije bitno raditi samo nogostupe i ceste već ići u širinu. Poboljšati 
turističku ponudu, poboljšati sve moguće uvjete za život naših građana. Kada smo spomenuli 
postupak tih projekata sam postupak javne nabave je kompliciran. Radi se o tome da prije 
pokretanja postupka javne nabave, naručitelj a to je u ovom slučaju grad izrađuje 
dokumentaciju o nabavi. Prvo se provodi istraživanje tržišta. Prije pokretanja otvorenog 
postupka javne nabave za nabavu radova male ili velike vrijednosti ili nabave velike 
vrijednosti roba i usluga obavezno se provodi prethodno savjetovanje. Prethodno 
savjetovanje traje najmanje 5 dana. Ovdje se radi o projektima koji su višemilijunskog iznosa. 
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, naručitelj objavljuje Izvješće o prihvaćanju ili ne 
prihvaćanju primjedbi i prijedloga na dokumentaciju o javnoj nabavi te ga objavljuje u 
elektroničkom obliku u oglasniku o javnoj nabavi. To je uvodni dio. Nakon objavljivanja 
Izvješća objavljuje se postupak. Rok za dostavu ponuda je minimalno 20 dana. Zbrajajući 
sve dane, postupak nabave traje oko 100 dana. To je trenutno problem svih ovih naših 
projekata. Ljudi iščekuju kada ćemo početi sa realizacijom projekata, a sa realizacijom 
projekata ćemo početi nakon izvršenog postupka javne nabave. Radi se o javnoj rasvjeti gdje 
je vrijednost roba i usluga više od 220 tisuća eura. To je nabava velike vrijednosti i postupak 
je zbilja dugačak. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, slijedi javno otvaranje ponuda i 
pregled ponuda te donošenje Odluke o odabiru. Rok za donošenje Odluke o odabiru je 30 
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Nakon objave Odluke o odabiru ide rok 
mirovanja od 15 dana. Po izvršnosti Odluke o odabiru završava postupak javne nabave te se 
u roku od 30 dana sklapa ugovor. Kad se to sve zbroji traje postupak i više od 100 dana ako 
nema prigovora. Ako se pojavi prigovor postupak se produžuje za 10 dana. Ako se opet 
pojavi prigovor opet se produžuje. To je razlog zašto još nismo počeli s nekim projektima. 
Što se tiče vrtića postupak potpisivanja ugovora je blizu mislim da bi trebalo biti u roku nekih 
dva tjedna. Znači vrtić, javna rasvjeta, Tehno park, Ulica 30. svibnja, staro kino, a tu je još 



 

puno projekta koji nisu nabrojani, a pripremljeni su. Radi se o rekonstrukciji Hrvatskog doma, 
radi se o Ulici Petra Svačića to su ulice koje su kandidirane na natječaj Ministarstva 
regionalnog razvoja gdje bi grad snosio nešto manje od pola troškova, a ostatak iz 
Ministarstva regionalnog razvoja. Projekt koji također radimo je projekt uređenja rotora u 
centru grada  te projekt uređenja glavne ulice do Privredne banke. Radi se na izradi projekta 
za uređenje parkirališta iza zgrada u ulici Vladimira Nazora te mnogih drugih parkirališta. Ima 
puno toga što se radi i priprema u pojedinim mjesnim odborima. Cijeli postupak gradske 
uprave, Poduzetničkog centra Garešnica i drugih institucija u gradu svodi se na to da 
stvaramo uvjete da se može pokrenuti i gospodarstvo i da se stvaraju bolji uvjeti za život 
naših građana. Ja Vas molim za strpljenje. Ono što će se dogoditi do kraja godine je Ulica 
30. svibnja, zatim energetska obnova područne škole u Zdenčacu, odabir izvođača je 
izvršen. Starko kino tu je postupak javne nabave u tijeku. Tehno park je pri kraju, odabir 
izvođača bi trebao biti 20. travnja ako ne bude bilo prigovora. Što se tiče javne rasvjete ona 
bi do kraja sedmog mjeseca trebala biti gotova. Imat ćemo modernu, ekološku led rasvjetu 
na području cijeloga grada. Više nećemo imati gašenje rasvjete po noći jer ćemo imati 
štedljivu led rasvjetu na području cijeloga grada.  
 
5. Pitanje postavlja vijećnik IVICA TRUPINOVIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU. 
Moje pitanje mada je gradonačelnik već na dio toga i odgovorio, vezano je za energetsku 
obnovu škola na području grada, u kojoj su fazi? 
 
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da je već na jedan dio tog pitanja odgovorio. 
Energetska obnova naših područnih škola je u tijeku. Imamo energetsku obnovu područne 
škole u Hrastovcu koja je završena. U tijeku je postupak energetske obnove područne škole 
u Zdenčacu. Ono što se također događa je energetska obnova područne škole u 
Trnovitičkom Popovcu. Slijedi nam energetska obnova škole u Garešnici i ostaje nam 
energetska obnova škole u Kapelici, prošla je na natječaju i u tijeku je postupak javne 
nabave. Isto tako što nam preostaje su još dvije područne škole i to jedna u Kaniškoj Ivi i 
druga u Garešničkom Brestovcu. Ono na čemu radimo to su projekti kako bi te škole mogli 
kandidirati za energetsku obnovu. 
 
 
6.a)  Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za predsjednika Gradskog vijeća 
ŽELJKA STARČEVIĆA – Imam dva pitanja koja se nadovezuju jedno na dugo i obadva su 
za predsjednika Gradskog vijeća. Da li je moguće dobiti informacije na našem Gradskom 
vijeću iz Županijske skupštine po pitanjima koji su interesantni i koji se tiču interesa našega 
grada? 
 
   b) Kako funkcionira okupljanje odnosno dogovor, naših županijskih vijećnika jer jedan je 
takav zaključak bio da će se dogovarati prije svake Županijske skupštine, te koliko je takvih 
sastanaka bilo? 
 
- Predsjednik Gradskog vijeća ŽELJKO STARČEVIĆ rekao je da po njemu ovo pitanje nije 
za predsjednika Gradskog vijeća jer je on predsjednik ovog Gradskog vijeća i svakako poziva 
sve vijećnike, uvijek za sve vijećnike jednako radi, a koja su pitanja postavljena na  
Županijskoj skupštini mislim da postoje stručne službe Županijske skupštine gdje se vi 
svakako možete obratiti. Isto tako imate i vijećnike Županijske skupštine sa vaše pozicije jer 
trenutno obnašate poziciju u Županijskoj skupštini tako da vi sve te podatke oko tih pitanja 
koja su vezana za grad, za gradske projekte možete provjeriti i dostupni su Vam, a isto tako 
mislim da nisam ja taj koji bi trebao okupljati  županijske vijećnike prije sjednice Županijske 
skupštine. Svaki klub ima svoje sastanke i održava svoje sjednice prije same Županijske 
skupštine. Ako ima potrebe vi svakako možete zatražiti susret sa gradonačelnikom i 
pročelnicima i vidjeti ono što je bitno za grad da se takvo pitanje tamo postavi. Ja mislim da 
ja nisam ta osoba koja bi trebala istraživati tko je postavio kakvo pitanje.  
 



 

Vijećnik Miroslav Mauher rekao je da nije zadovoljan odgovorom iz jednog prostog razloga 
jer ste se i gradonačelnik i vi predsjedniče suglasili oko toga da je to dobra ideja i da se to 
treba dalje nastaviti. Međutim iza toga nismo imali nikakvu informaciju i zato ja to pitanje 
postavljam Vam jer ste vi rekli da je dobra ideja. Predsjednik Željko Starčević nadodao je da 
treba koristiti stručne službe u gradu i da vi svakako prije sjednice kluba vijećnika Županijske 
skupštine možete u suradnji s gradonačelnikom pitati što je to potrebno da se za grad 
postavi pitanje. Gradonačelnik se nadovezao i rekao da on ni  ne zna podataka kad je 
Županijska skupština i da bi molio vijećnike da ga upozore kad je skupština pa da se 
dogovorimo, jer pitanja ima samo treba imati hrabrosti postaviti ih. 
 
 
7. Pitanje postavlja vijećnik MILAN RAJŠIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU. Pitanje 
se odnosi na stanje županijskih cesta na području Grada Garešnice. To je cesta Dišnik 
prema Kapelici. Ta cesta  je alternativa državnoj cesti. Pročelnik je danas rekao da se na toj 
cesti radi most, a to rade Hrvatske vode. U kakvom stanju je ta cesta? I druga cesta je cesta 
prema Velikom Pašijanu koja je također već duži niz godina u katastrofalnom stanju. Imali 
smo obećanje županije da će se ona raditi međutim nije se ništa poduzimalo. 
 
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA istaknuo je da je ovo pitanje za Županijsku skupštinu 
koje tamo treba postaviti pa da se traži odgovor. Situacija sa županijskim cestama na 
području Grada Garešnice nije dobra. Ceste su u jako lošem stanju. Sjećate se da smo prije 
nepune dvije godine dobili 42 kilometra županijskih cesta koje su također u lošem stanju. 
Ono što je bitno naglasiti da su ceste u ingerenciji Županijske uprave za ceste. Dakle 
financiranje, građenje, rekonstrukcija i održavanje županijskih cesta je obaveza Županijske 
uprave za ceste. To je pitanje za Županijsku skupštinu. Ja tu pred svima predlažem da se na 
Županijskoj skupštini postavi pitanje zašto su županijske ceste na području Grada Garešnice 
u jako lošem stanju. To predlažem iz jednog bitnog razloga što sva sredstva koja dolaze iz 
našeg grada od registracije motornih i priključnih vozila i još i iz državnog proračuna i nekih 
drugih naknada su sredstava koja završavaju ŽUC-u. Oni dobivaju sredstava za održavanje 
županijskih cesta, dakle uzimaju novac, a izvršavanje obaveza je samo hitno nasipavanje. 
Imamo pritisak naših ljudi gdje smo razgovarali ne jednom nego više puta to je cesta koja 
vodi prema kraki, zatim cesta koja ide od Kaniške Ive prema Marinom Selu, zatim cesta koja 
vodi za Bjelovar, a to je cesta kroz Pašijan te cesta koja ide za Kapelička brda. Ima tu još, ali 
mislim da sam dovoljno nabrojao. Cirka 1 milijun i 700 tisuća kuna su uplate koje od strane 
naših ljudi idu u županiju .Pitanje za Županijsku skupštinu kada je u našem gradu 
napravljena i asfaltirana županijska cesta? Jer svima nama je u interesu naš grad. 
 
8.a) Pitanje postavlja vijećnik MLADEN GREIDL za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Čuli smo da je jučer u Gradu Garešnici bila ministrica kulture i zanima nas koje su bile teme? 
 
   b) Drugo pitanje se odnosi na bivšu zgradu gradske uprave. Zanima nas koji je naš status 
zgrade bivše gradske uprave? 
 
 
- a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA istaknuo je da smo jučer imali posjetu naše ministrice 
kulture u našem gradu i da ne može sakriti zadovoljstvo da smo doživjeli da jedna ministrica 
dođe u naš grad, mali grad. Svima je vama jasno da smo mi jedan od manjih gradova, ali 
smo dobili tu čast da nam ministrica dođe u grad. Ono što je ovdje vrlo bitno je to da je 
ministrica htjela saznati na koji način mi funkcioniramo na području kulture, što radimo na 
području kulture, kakve su nam potrebe, koje udruge rade i kakve rezultate postižu. Tu se mi 
imamo s čime pohvaliti. Moram prije svega pohvaliti pjevački zbor Osnovne škole Garešnica 
isto tako i naš folklorni ansambl Zdenac što su osvojili prvo mjesto na županiji. Što su 
promovirali grad na način da su pobjednici na županiji što pokazuju da se može jer i jedni i 
drugi idu na državnu smotru. Jedni u Čakovec, a drugi u Varaždin. Osim udruga i njihovog 
rada glavna tema je bila naša knjižnica „Đuro Sudeta“, župne crkve i Hrvatski dom. Projekt 



 

knjižnice ćemo kandidirati na natječaj Ministarstva kulture takav je dogovor. Pri završetku je 
izrada projekta. Naša knjižnica i čitaonica dobila bi jedan sasvim drugačiji izgled. Ostao bi 
samo srednji dio naše knjižnice i čitaonice. Vrijednost projekta je oko 5 i pol milijuna kuna. 
Naravno da smo se razveselili činjenicom da bi taj dio ako uspijemo mogli isfinancirati iz tog 
natječaja iz Ministarstva kulture koji bi trebao započeti 15.6 i traje do 01.9.2018. godine. Prvo 
smo imali problem sa imovinsko pravnim odnosima i to je riješio moj prethodnik, a sadašnji 
državni tajnik i zahvaljujem mu se na tom dijelu. Znači imovinsko pravne odnose smo riješili i 
to je jedan od razloga što smo morali pričekati s obnovom, a gospodin Žunac je eto napravio 
taj pomak, jer riješeni imovinsko pravni odnosi su jedan od uvjeta da se uopće može 
pristupiti izradi projekta i kandidirati se na natječaj. Ono što sam napomenuo je da će ostati 
samo prednji dio ostalo će biti novo. Imat ćemo puno novih sadržaja i ono što je bitno 
naglasiti zbog čega bi išli u takvu rekonstrukciju je veliki problem sa vlagom u podrumu. Što 
se tiče Hrvatskog doma kandidirali smo ga na Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, 
a što se tiče male sale Hrvatskog doma napravili smo projekt i javili se na natječaj 
Ministarstva kulture i čekamo rezultate natječaja. S ministricom smo isto tako razgovarali i o 
našim župnim crkvama koje imaju problem. Naša župna crkva u Kaniškoj Ivi ima problem sa 
krovištem, crkva u Tomašici ima problem s vlagom. To su projekti koji su vrijedni oko 300 
tisuća kuna što se tiče Tomašice dok projekt za Kanišku Ivu je vrijednosti oko 530 tisuća 
kuna. Gdje je jedan dio skupljen od donacija i aktivnosti župnika, a jedan dio bi trebali 
realizirati da li iz projekta ili grada. Vidjet ćemo kako ćemo napredovati s natječajem na 
Ministarstvu kulture. Ostala nam je župna crkva u Garešnici gdje imamo problem oko 
prokišnjavanja krovišta na zvoniku. Mislim da je velika stvar što smo imali priliku ugostiti u 
našem gradu ministricu kulture i da je to nekakav znak da smo na dobrom putu. 
 
- b) Pitanje statusa bivše zgrade gradske uprave gdje su sada i jedan i drugi sud i matični 
ured i porezna uprava i ured državne uprave svi su sada u toj zgradi. Ona je trenutno 
spremna za izradu projekta energetske obnove jer smo riješili imovinsko pravne odnose. 
Riješili smo imovinsko pravne odnose i izradili smo etažni elaborat na temelju kojega je 
Državno odvjetništvo napravilo Međuvlasnički ugovor između suda i Grada Garešnice. To je 
potpisano i idemo u izradu projekta za energetsku obnovu cijele zgrade. 
 
 
9. Pitanje postavlja vijećnik DUBRAVKO KRIŽANOVIĆ za gradonačelnika JOSIPA 
BILANDŽIJU – Koji su projekti predviđeni za mjesni odbor Kapelica u narednom periodu? 
 
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da su napravili jedan projekt izgradnje kuće za 
oproštaj. Naravno to je isto dio na koji moramo misliti u našem gradu. Izrađen je projekt, 
odobrena je lokacija. Biti ćemo spremni. Pričekat ćemo poziciju nekakvog natječaja da 
možemo kandidirati izgradnju mrtvačnice i u Kapelici, a samim time bi se povezali s obzirom 
da imamo projekt i za Veliki i Mali Pašijan. Ono što je po meni vrlo bitno je to isto što smo 
pokazali s vrtićem, isto tako što smo pokazali sa svim poslovnim projektima koje smo 
kandidirali niti jedna jedinca lokalne samouprave nema sama dovoljno svojih sredstava, 
vlastitih sredstava da bi mogla sve to sama napraviti. Vrlo bitno je da budemo pripremljeni za 
natječaje. U ovom slučaju mi smo pripremljeni, čekamo priliku. Naravno da nećemo čekati u 
nedogled. Ako ne bude bilo natječaja pristupiti ćemo izgradnji mrtvačnice. Što se tiče drugih 
radova to je gradnja sustava odvodnje do Poduzetničke zone Kapelica. Mislim da su tu 
radovi pri samom kraju, a ostatak izgradnje sustava odvodnje kroz Kapelicu ići će kroz 
projekt Aglomeracije. To je projekt koji je u postupku javne nabave i to traje već duži 
vremenski period, ali zbog velike vrijednosti duže i traje. Projekt Aglomeracije obuhvaća 
naselja Kapelica, Zdenčac, Garešnički Brestovac, Ciglenicu i jedan dio Kaniške Ive. To je 
jedan projekt možda najveći projekt koji se bude događao na području grada. Ono što 
također slijedi je asfaltiranje prilaza domu i crkvi. Zatim slijedi prilazna cesta, druga faza što 
se tiče naše Poduzetničke zone Kapelica. To je projekt gdje smo mi potpisali promemoriju sa 
županijom gdje moram iskazati nezadovoljstvo jer u tom djelu realizacije te promemorije ni 
tog projekta nije bilo. Ta promemorija je potpisana 2013. godine i do dana današnjeg nismo 



 

pristupili izgradnji prilazne ceste i naravno da više ne možemo očekivati da će to biti 
napravljeno od strane županije. Mi smo to kandidirali kroz projekt Poduzetničke zone 
Kapelica. Čekamo rezultate natječaja i nadamo se da ćemo proći, a ako ne prođemo morat 
ćemo vlastitim sredstvima jer će uskoro biti izgradnja Tehno parka u Poduzetničkoj zoni 
Kapelica isto tako i bio plinskog postrojenja. Imamo još jedan projekt koji nije vezan samo za 
Kapelicu. To je projekt koji je vezan za državne ceste. Što se tiče uređenja državnih cesta mi 
imamo dvije državne ceste na području Grada Garešnice D45 i D26. U planu Hrvatskih 
cesta, a jako puno energije je utrošeno da bi ti projekti došli u plan gdje izrada projekta za 
rekonstrukciju tih dviju državnih cesta obuhvaća uređenje nogostupa s jedne strane. To je 
bitno naglasiti da bi tim projektom bilo realizirano uređenje nogostupa s jedne strane u 
naseljima kroz koja prolazi ta državna cesta D26. Radi se o naselju Zdenčac, nastavak je  na 
onaj mali ulazni dio u  Brestovca i  radi se o naselju Kapelica. Jako puno se radi u mjesnom 
odboru Kapelica. Još sam zaboravio jednu vrlo bitnu stvar, a to je sanacija opasnog mjesta 
gdje će se postaviti brojač kontrole brzine. To će biti u vrlo skoroj budućnosti, treba samo 
raspisati natječaj za izvođenje radova. 
 
 
10. Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU –  
 
Budući da nitko od vijećnika to ranije nije naglasio ja ću prije postavljanja pitanja naglasiti da 
smatram da je ova sjednica Gradskog vijeća nelegitimna, jer nije sazvana u roku od 90 dana 
od održavanja posljednje sjednice Gradskog vijeća. Što je protivno Zakonu o jedinicama 
lokalne samouprave te iz toga razloga je Gradsko vijeće trebalo biti raspušteno. 
 
a) Svjesni smo katastrofalnog stanja zdravstvene usluge u Domu zdravlja Garešnica gdje 
doktori doslovce rade u ordinacijama kao da rade u svom dnevnom boravku bez prijeko 
potrebnih dijagnostičkih uređaja. Dakle na svaki hitni pregled korisnici zdravstvenih usluga 
građani Grada Garešnica moraju ići privatnim prijevozom, u Bjelovar ili Pakrac jer u 
Garešničkom domu zdravlja nema niti ultrazvuka, rendgena, a da ne pričam o CT uređaju i 
magnetskoj rezonanciji. Županija Bjelovarsko-bilogorska vlasnik je doma zdravlja i koliko 
znam kao županijski vijećnik da će se oko 2 miliona kuna uložiti i isti doma zdravlja. Kako ne 
bi samo uređivali hortikulturu i fasade na zgradi osobno smatram da je građanima Grada 
Garešnice i korisnicima zdravstvenih usluga itekako potreban bilo koji ako ne i svi gore 
navedeni dijagnostički uređaji i oprema. 
 
 b) Renoviranje, adaptiranje postojeće infrastrukturne mreže (voda, kanalizacija, asfalt, 
ivičnjaci) u Radničkoj ulici u Garešnici po mišljenjima žitelja napravljeni su katastrofalno gdje 
isti imaju bezbroj primjedbi na šahtove, ivičnjake te poplave za svake malo jače kiše. 
Kanalizacija ljudima ulazi u kuće i garaže zbog loših projekta odrađivanja posla i sistema 
spojenih posuda. Sama kanalizacija u Radničkoj ulici je napravljena na višljem nego što ljudi 
imaju svoja dvorišta. Pa se sa pravom pitaju i sumnjaju žitelji Radničke ulice za stručnost 
izvođača radova i rezultat tehničkog prijema radova? I još da se osvrnem na 
gradonačelnikov prijedlog s obzirom da sam u gradu persona non grata mislim da do ovih 
sastanaka nije moguće doći. 
 
- Predsjednik Gradskog vijeća prije nego što je dao riječ gradonačelniku rekao je da je 
sjednica Gradskog vijeća u potpunosti legitimna i nema raspuštanja Gradskog vijeća. Mi smo 
imali svečanu sjednicu 17. siječnja 2018. godine. Tako da je ova sjednica Gradskog vijeća 
potpuno legitimna. 
 
- a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA zahvalio se na pitanju i rekao da je i ovo jedno od 
pitanja koje treba postaviti na Županijskoj skupštini. Zašto? Postoji puno razloga, a jedan je 
taj da se radi o tome da je Dom zdravlja u Garešnici u sustavu Doma Bjelovarsko-bilogorske 
županije. Vrlo bitna činjenica je da je to u obavezi županije. Radi se o tome da oni primaju 
decentralizirana sredstva iz države za zdravstvo. Znači  župan, županija su odgovorni ako 



 

nemamo liječnika, ako nemamo instrumenata. Ja Vas molim da to zapamtimo i da se to 
pitanje postavi na Županijskoj skupštini. Zašto je Dom zdravlja u Garešnici u ovakvoj situaciji 
s činjenicom da od 2016. godine postoje sredstva za opremanje i uređenja domova zdravlja 
na području Republike Hrvatske i naravno nismo ih iskoristili. Vjeruj te mi da je to pitanje koje 
zanima sve naše građane. Teško je to objasniti jer su oni u krivom uvjerenju. Oni misle da je 
to u ingerenciji Grada Garešnice, ali Grad Garešnica nema veze ni s raspisivanjem 
koncesije, ni sa uređenjem domova zdravlja, ni sa instrumentima. Županija dobiva sredstva 
iz države. Takozvana decentralizirana sredstva. Nije to samo za zdravstvo. Tu je i školstvo, 
socijalna skrb i vatrogastvo, ali ono što je bitno u ovom pitanje je da se radi o domovima 
zdravlja. Naši domovi zdravlja su u jako lošem stanju. Ono što ćemo svakako pokušati je to 
da ćemo poslati upit kolika su ta sredstva koja iznose za Dom zdravlja na području našeg 
grada. U kojem je to iznosu i koliko se od tih sredstava ulaže u Grad Garešnicu.  
 
 
- b) Što se tiče drugog pitanja, a vezano je za kanalizaciju u Radničkoj ulici. Vi svi znadete 
kako je Radnička ulica izgledala prije obnove. Mislim da  Radnička ulica sada ima jedan 
sasvim drugačiji izgled. Gdje su ljudi gotovo 90 posto njih, prilikom prolaska i kontrole izrazili 
zadovoljstvo što se to dogodilo. Što se tiče kanalizacije moram napomenuti da ona nije bila u 
obuhvatu projekta. Kanalizacija je postojeća kakva je i bila. Dogodilo se da je u jednom 
dvorištu naših građana došlo do propusta. Imali su problema s kanalizacijom. Taj je propust 
otklonjen. Cijev je propala. Došli su djelatnici Komunalca i riješili su navedeni problem. Ja 
vjerujem da ti ljudi više nemaju problema. Što se tiče same ceste ona je nešto višlja u 
odnosu na nekakva dvorišta, ali nemoguće je drugačije izvesti cestu. Treba napraviti 
nekakav pada prilikom ulaska u dvorišta. Ono što smo mi napravili u odnosu na sve ostale 
ulice u gradu je da smo napravili prilaz, na puteljku smo asfaltirali mjesta za parkiralište. Išlo 
se na ruku naših građana. Napravljen je projekt u vrijednosti 1 milijun i sto tisuća kuna. Jako 
puno je uloženo i ja vjerujem da je jako puno ljudi zadovoljno. 
 
 
11. a) Pitanje postavlja vijećnik DRAGUTIN MEDIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU. 
Svjedoci smo da su zgrade društvenih domova u manje-više svim našim selima (mjesnim 
odborima) u jadnom, čak i derutnom stanju. Konkretno, u Velikom Vukovju zgrada je toliko 
zapuštena da počinje predstavljati i opasnost za korisnike. Dodatno, osim izgleda i stanja 
nekretnina, problem predstavljaju i neriješeni imovinsko pravni odnosi vlasništva na 
zemljištu/ima što dodatno predstavlja problem ne samo sanacije nego i eventualne upotrebe 
objekata. „Statutom“ Grada članak 50. (i drugim zakonskim aktima) regulirano je da 
gradonačelnik upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada 
u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, po čemu je 
gradonačelnik svakako odgovorna osoba u ovom segmentu poslovanja. Ako se nekome 
nešto dogodi odgovorna osoba odgovara. Da bi smo pomogli gradonačelniku i spriječili 
svakojake moguće posljedice po imovinu i korisnike, a u vidu podsjećanja na problem pitanje 
glasi: Da li imate financijski i izvedbeno razrađeni plan u naredne tri godine vašeg mandata, 
sanacije i stavljanja objekata u funkciju, uključujući i komercijalnu funkciju o kojoj možemo 
dalje razgovarati? 
 
    b) Molim Vas da u odgovoru na pitanje svakako izbjegnete priče o Industrijskoj zoni i 
Tehno parku. O tome smo se naslušali. Iz Proračuna Grada za 2018. godinu sa projekcijom 
za 2019. i 2020. godinu i drugih dokumenata koji su javno dostupni jasno je vidljivo da se 
čitav „razvoj“ gospodarstva grada temelji na dvije stavke: rasprodaja imovine i pomoći iz EU 
fondova. Pohvalno je da se Vaš prethodnik brine da iz Ministarstva regionalnog razvoja 
usmjeri što više sredstava u svoj  grad, ali to je kratkog daha i to nije osmišljena gospodarska 
politika na duge staze. Više nalikuje na politiku tipa „dok ide-ide, a poslije nas potop“. Pitanje 
glasi da li unutar svog mandata imate financijski i izvedbeno razrađeni plan sa svojim 
suradnicima zaustavljanja propadanja gospodarstva u Gradu i stvaranje podloga za razvoj 
projekta gospodarskog oporavka? 



 

 
 
- a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da se u gradu jako puno radi što se tiče 
uređenja društvenih domova. Rekli ste da je opasno za korisnike. Postoje neki objekti gdje 
nismo mogli sve odraditi, ali u jako puno domova je puno toga napravljeno. Sanirani su 
domovi u Uljaniku, Velikom Pašijanu i Malom Pašijanu, Velikoj Bršljanici. Na red će doći i 
Vukovje i ostali domovi. Ono što smo mi napravili, a vi ste bili taj koji ste dolazili na sastanke 
mjesnih odbora s gradonačelnikom. Došli ste s planom rada , ali niste došli s onim dijelom 
što ćemo i kako ćemo dalje. Ja sam pozvao sve mjesne odbore na razgovor, ali to ne znači 
da mi nećemo odraditi mjesne odbore onako kako smo se dogovarali. Riješiti ćemo sve 
društvene domove, urediti ih koliko god budemo mogli u skladu s našim mogućnostima. Ja 
ne vidim nikakav problem. Inicijativa mora krenuti iz mjesnog odbora. Svi koji su pokrenuli 
inicijativu u tim mjesnim odborima je već nešto i napravljeno. 
 
- b)  Što se tiče Vašeg drugog pitanja Grad Garešnice ne može otvoriti firmu za 100-200 
ljudi. Grad Garešnica stvara uvijete za razvoj poduzetništva. I to je ono što je vrlo bitno i što 
mi moramo shvatiti. Mi dajemo potpore za obrtništvo, poduzetništvo i za razvoj poljoprivrede. 
Dajemo uvjete gdje bi naši ljudi mogli otvoriti firmu. U Tehno parku, u Poduzetničkom 
inkubatoru, u Poduzetničkoj zoni Kapelica pruža se već prilika iz države. Treba otići u naš 
centar gdje naši ljudi imaju priliku i pomoć oko izrade projekta.  
 
 
 

Točka 5. 
 
Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje Grada 
Garešnice za 2017. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Načelnik Policijske postaje Garešnica podnio je usmeno izvješće o stanju sigurnosti. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali Siniša Glavaš, načelnik Alen Đuranić, Dubravko Križanović, Mato 
Mlinarić te Dragutin Medić. Vijećnik Siniša Glavaš istaknuo je da kako je načelnik sam rekao 
da je od 10. mjeseca 2017. godine načelnik Policijske postaje Garešnica teško je onda 
govoriti o nečemu u 2017. g što bi kritikovali njega, ali ću mu iznijeti što se dešavalo u ranijim 
godinama. Slika će biti malo drugačija nego onako kako je prezentirano u Izvješću. U prošloj 
godini osobno sam imamo 4 puta fizički i verbalni napad u Gradu Garešnici. Koji je 
procesuirani na način da su svi počinitelji kazneno gonjeni od državnog odvjetništva. Ništa 
nije bilo banalno i bilo je po službenoj dužnosti što dovoljno govori o sigurnosti u Gradu 
Garešnici. Slučaj Veliki Pašijan niste razriješili godinama niti ne budete jer verbalni i fizički 
napad na novinarku Nove TV i obitelji Sučić iz Dišnika, te onemogućavanje izvještavanja 
dovoljno govore sve. Tko je dopustio ovakvu samovolju mještana ako ne policija koja 
godinama navodno štiti kriminal iste osobe, kazneno procesuirane po nekoliko desetaka 
puta, a što i sami javno potvrđuju pozivajući se konkretno na imena i prezimena policajaca 
zaposlenih u Policijskoj postaji Garešnica i Policijskoj upravi BBŽ. Što se tiče sigurnosti 
cestovnog prometa. Državna cesta broj 5 i broj 45 koja prolazi na ruti mađarska granica pa 
sve prema našoj Garešnici do Kutine gdje rumunjski i bugarski šleperi  ne male tonaže 
ugrožavaju sigurnost žitelji na toj ruti, naročito školske djece gdje nema nogostupa. Isti 
kamioni  svakodnevno izletavaju s kolnika u putne jarke. Natpis u domu zdravlja preko freske 
vojnika NOBA, ružan natpis stoji već godinama i ne mogu vjerovati da nikada niti jedan 
zaposlenik Policijske postaje nije primijetio natpis. Još ću se osloniti na 21.10.2008. godine 
kada mi je obiteljska kuća provaljena od vrha do dna. Pokraden uglavnom novac, vrijedan 
nakit, a 10 godina nakon toga nitko iz Garešničke postaje niti uprave Bjelovarsko bilogorske 
nije se udostojio napisati tražimo, ne možemo naći, na dobrom smo putu ili bilo što slično što 
bi mojoj obitelji davalo povjerenje kako policija radi svoj posao. Načelnik Alen Đuranić 
uključio se u raspravu i rekao da što se tiče verbalnog i fizičkog napada posao je odrađen na 
razini. Što se tiče Velikog Pašijana, novinarke i obitelji Sučić sve se nalazi na sudu. Svi 



 

pratite medije i navedeni slučaj. Naš posao je do jedne razine odrađen i sada nastupaju 
druge institucije pa me zanima da konkretno kažete s kojim dijelom našeg posla niste 
zadovoljni. Sljedeće je bilo da policajci navodno štite kriminal. Volio bi da dođete u policijsku 
postaju jer to što vi iznosite treba prijaviti. Da dođete i da podnesete kaznenu prijavu protiv 
tih policajaca. Zatim 2008. godina i provala u vašu obiteljsku kuću ja ne znam da je ovo 
mjesto za razgovor o tome. Mi smo sva saznanja dalje proslijedili državnom odvjetništvu i na 
njima je daljnji izvještaj prema vama. Policiju ste ovoga puta krivo prozvali. Što se tiče 
državne ceste i bugarskih i rumunjskih kamiona mogu vam reći da je to koridor Ministarstva 
mora, prometa i infrastrukture i oni to određuju. To nije na policiji da oni određuju tko će ići 
kojim koridorom. Mi vršimo nadzor vozača i vozila i njihove ispravnosti. Ovaj period do sada 
imamo više aktivnosti i to za 30 posto nego prošle godine i mislim da tu nema mjesta za 
prigovor na naš rad osim ako vi imate nešto konkretno. Freska također je obrađeno i dalje je 
proslijeđeno na državno odvjetništvo. U raspravu se uključio vijećnik Dubravko Križanović 
koji je pohvalio izvješće te je postavio pitanje koliko djelatnika ima u Policijskoj postaji jer oni 
pokrivaju 23 mjesta. Prekovremeni se ne plaćaju, teško je i vidi da su policajci sami u autima. 
Na to je načelnik Alen Đuranić je rekao da točan podatak o zaposlenim ne može reći. 
Činjenica stoji da ih je premalo. Natječaj na akademiji ide te se nada da će se i mjesta kod 
nas popuniti. Za naše područje nije tako prekritično kao Dalmacija i granica. Vijećnik Mato 
Mlinarić postavio je pitanje koje je postavio i na županijskoj skupštini , a odnosi se na to da 
se neki policajci žale da nemaju potrebnu opremu za kontrolu tih kamiona i šlepera koji 
prometuju tim koridorom. Mi htjeli ili ne taj koridor je koridor. Nismo ga ni mi niti vi birali. Istina 
je da ta gužva opterećuje naše ceste, ugrožava se sigurnost naših građana. Neki kažu da oni 
imaju digitalne tahografe i da ih policijski službenici ne mogu kontrolirati. Mene zanima da li 
je to istina ili nije istina. Da li policijski službenici Policijske postaje Garešnica imaju 
odgovarajuću opremu da kontroliraju i nadziru promet onako kako bi to trebalo? Vijećnik 
Dragutin Medić uključio se u raspravu i rekao kako ne bi sve bila kritika neka bude i malo 
pohvale. U proteklih devet godina koliko je stanovnik sela Veliko Vukovje mora biti iskren da 
nije primijetio policijsku patrolu u selu do unazad nekoliko tjedana odnosno nekoliko mjeseci. 
Što je za svaku pohvalu i čovjek se osjeća koliko toliko sigurnije. Pozdravljam tu praksu i bilo 
bi dobro da je i više. Načelnik je na pitanje vijećnika Mate Mlinarića odgovorio da imaju 
specijalizirane policajce koji mogu provoditi nadzor tahografa dakle imaju uređaj u vozilima. 
Mi imamo nekoliko policajaca koji to mogu napraviti, ali ne mogu svi. Policija se dodatno 
obrazuje. Kompletnu opremu svi policajci nemaju međutim opremu za nadzor tahografa 
imamo i nju zadužuju za to specijalizirani policajci.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je bilo ZA dok je jedan bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 14 glasova ZA prihvatilo je  
 
 

IZVJEŠĆE  
O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU POLICIJSKE POSTAJE GAREŠNICA  

ZA PODRUČJE GRADA GAREŠNICE  
ZA 2017. GODINU 

 
(Prilog: Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje 
Grada Garešnice za 2017. godinu) 
 
 

Točka 6. 
 
Prijedlog Statuta Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor za Statut i 
Poslovnik sastao 21. ožujka 2018. godine, na svojoj 1. sjednici, da je Odbor razmotrio Statut 
Grada Garešnice te predlaže da ga Gradsko vijeće usvoji u predloženom tekstu. Predsjednik 



 

Željko Starčević isto tako dao je uvodno obrazloženje kako se Statut mijenja zbog 
usklađivanja sa zakonom. 
Predsjednik Gradskog vijeća nakon uvodnog obrazloženja otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Zatim se prešlo na glasovanje o Statutu Grada Garešnice. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
 

STATUT  
GRADA GAREŠNICE 

 
 

(Prilog: Statut Grada Garešnice) 
 
 

 
Točka 7. 

 
Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom 
obliku.  
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor za Statut i 
Poslovnik sastao 21. ožujka 2018. godine, na svojoj 1. sjednici, da je Odbor razmotrio 
Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Garešnice te predlaže da ga Gradsko vijeće usvoji 
u predloženom tekstu. Predsjednik Željko Starčević isto tako dao je uvodno obrazloženje 
kako se Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Garešnice mijenja zbog usklađivanja sa 
zakonom. 
Predsjednik Gradskog vijeća nakon uvodnog obrazloženja otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Zatim se prešlo na glasovanje o Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Garešnice. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

POSLOVNIK O RADU 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE 

 
 
 

(Prilog: Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Garešnice) 
 
 

Točka 8. 
 
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od srpnja - prosinca 2017. 
godine vijećnici su primili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je bilo ZA dok je 1 bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 14 glasova ZA i 1 PROTIV prihvatilo 



 

IZVJEŠĆE O RADU 
GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICE 

 ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA – PROSINCA 2017.GODINE 
 

 
(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od srpnja – prosinca  
 2017. godine) 
 

 
(Vijećnik Ivica Trupinović napustio je sjednicu Gradskog vijeća. Ostaje prisutno 14 vijećnika.) 
 
 
 

 
Točka 9. 

 
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“  Garešnica za 2017. godinu vijećnici su primili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport Gradskog vijeća 
Grada Garešnice Alen Štandar izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i vijećnike da je 
Odbor na svojoj 1. sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine raspravio Izvješće o radu 
Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2017. godinu te predlaže da ga Gradsko vijeće prihvati 
u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i ravnateljica vrtića Maja Jurković. Vijećnik 
Siniša Glavaš pitao je ravnateljicu dječjeg vrtića Maju Jurković da s obzirom da su ga 
pojedini roditelji pitali da dječji vrtić Maslačak nije radio na Veliki petak. Da li je to istina ili ne? 
Ravnateljica je odgovorila da je dječji vrtić Maslačak na Veliki petak radio do 13 sati putem 
Odluke koju je donijelo upravno vijeće dječjeg vrtića Maslačak. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ GAREŠNICA  

ZA 2017. GODINU 
 
(Prilog: Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2017. godinu) 
 

 
 
 

Točka 10. 
 
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2017. godinu vijećnici su primili u 
digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 16. travnja 2018. godine na svojoj 1. 
sjednici. Da je raspravio Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica 2017. godinu 
te predlaže da ga Gradsko vijeće prihvati u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 



 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE 
O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GAREŠNICA  

ZA 2017. GODINU 
 
 

(Prilog: Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2017. godinu) 
 
 

Točka 11. 
 
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica  za 2017. godinu 
vijećnici su primili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport Gradskog vijeća 
Grada Garešnice Alen Štandar izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i vijećnike da je 
Odbor na svojoj 1. sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine raspravio Izvješće o radu 
Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2017. godinu te predlaže da ga 
Gradsko vijeće prihvati u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „ĐURO SUDETA“ GAREŠNICA  

ZA 2017. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2017.  
 godinu) 
 
 

Točka 12. 
 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2017. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ANALIZU 
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GAREŠNICE  

ZA 2017. GODINU 
 

(Prilog: Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2017. godinu) 



 

Točka 13. 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2018. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su bili ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

PLAN 
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GAREŠNICE  

ZA 2018. GODINU 
 
 

(Prilog: Plan razvoja sustava civilne zaštite Grad Garešnice za 2018. godinu) 
 
 
 

Točka 14. 
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Garešnice za 2017. godinu te Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Garešnice za 2017. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Zatim se prešlo na glasovanje o Odluci. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU  
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

GRADA GAREŠNICE ZA 2017. GODINU 
 
 
(Prilog: Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Garešnice za 2017. godinu i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Garešnice za 2017. godinu) 
 
 

Točka 15. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje 
od 2017.- 2022. godine vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 16. travnja 2018. godine na svojoj 1. 
sjednici. Da je raspravio Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice 
za razdoblje od 2017.-2022. godine te predlaže Gradskom vijeću da ju donese u 
predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 



 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 
 

ODLUKU  
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GAREŠNICE  

ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE 
 
 

 
(Prilog: Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 
2017. – 2022. godine i Plan gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017.-
2022. godine) 
 
 

Točka 16. 
 
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 16. travnja 2018. godine na svojoj 1. 
sjednici. Da je raspravio Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice te 
predlaže Gradskom vijeću da istu donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU  
O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE 

 PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 
 I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA  

NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 
 
 
 
(Prilog: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice) 
 
 

 
Točka 17. 

 
Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom 
obliku. 



 

Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 16. travnja 2018. godine na svojoj 1. 
sjednici. Da je raspravio Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice te predlaže 
Gradskom vijeću da istu donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali Zdravko Jakopović, pročelnik Miroslav Gerstner i Mato Mlinarić. 
Vijećnik Zdravko Jakopović osvrnuo se na problem divljih deponija. Šta je u planu s tim i da li 
komunalni redar ima nekakvu nadležnost da smije kažnjavati te ljude ili ne znam na koji 
način da im se stane na kraj. Jer sudionici smo i svjesni smo toga da Komunalac očisti te 
velike deponije, ali već nakon četiri pet dana konkretno cesta prema Gojilu od Vukovja je 
puna non stop. Sad se čak vozi i u blizinu kuća, skoro ljudima pod prozor. Odgovornosti 
vjerojatno nema nitko nikakve za to niti je tko kažnjen za to djelo. Pročelnik Miroslav 
Gerstner nadovezao se na ovo pitanje te je rekao da može konstatirati da i mi vidimo to,a li 
nikako ne možemo naći počinitelja. Nije samo problem u Vukovju već i u Kapelici kod 
nogometnog igrališta te u ulici Petra Svačića skoro u samom centru grada. Sad ćemo uskoro 
imati Zelenu čisku pa ćemo zajedno sa šumarijom i lovcima taj dio očistiti. Dosta je tih divljih 
odlagališta i sa javnim radovima sanirano. Mi bi isto htjeli kad bi nam netko javio počinitelja. 
U raspravu se uključio i Mato Mlinarić te predsjednik vijeća da treba prijaviti počinitelja i da 
ima mogućnosti da se otpad odveze na Johovaču. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA  

I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA 
 NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 

 
 
(Prilog: Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice ) 
 
 

 
Točka 18. 

 
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom 
obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 16. travnja 2018. godine na svojoj 1. 
sjednici. Da je raspravio Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Garešnice te 
predlaže Gradskom vijeću da istu donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 



 

ODLUKU  
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE 

DJELATNOSTI ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 

 
 
(Prilog: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Garešnice) 
 
 
 

Točka 19. 
 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Garešnice vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Dragutin Medić, pročelnica Mirela Kozmač i gradonačelnik 
Josip Bilandžija. Vijećnik Dragutin Medić prvi se javio za riječ jer ne voli kredite. Svi krediti 
koji nisi usmjereni u stvaranje materijalnih dobara odnosno koji su usmjereni na potrošnju 
nisu pametni krediti. Ono što ga zanima u ovoj priči je da u Odluci piše da će se Grad 
Garešnica zadužiti za 4 milijuna kuna po kamatnoj stopi 2 i pol godišnje koja je fiksna. 
Pretpostavljam da je to nekakav revolving. Što je tu problem? Problem je što to ne bude 4 
milijuna kuna već četiri i sto. Što u Odluci nije iskazano, a na taj iznos od 4 i sto još idu i 
ostali troškovi i mi u principu ne znamo koliki je kredit. Zamolio bih stručne službe da se to 
napiše. Jer nitko od nas nije lud da uzme kredit za koji ne zna koliko će ga koštati. Drugi 
problem ovdje je da kreditiranje ovoga tipa nije predviđeno proračunom za 2018. godinu. 
Treće je to da sam našao na stranici Tehno park Garešnica da je ukupna vrijednost Tehno 
parka 21,5 milijuna kuna, da su bespovratna sredstva 19,8 milijuna kuna i iz toga proizlazi da 
je obveza Grad Garešnice u grubo 1milijun i 700 tisuća kuna. Zašto se zadužujemo za 4 
milijuna kuna za nešto što nas košta 1 milijun i 700 tisuća kuna. Tko će to platiti. Mi? Iz čega. 
Hoće li taj Tehno park donijeti dobiti da se to plati. Pročelnica Mirela Kozmač uključila se u 
raspravu i rekla je da bi to bilo kratkoročno zaduživanje do godinu dana. Da bi se išlo na 
dugoročno zaduživanje mora se tražiti suglasnost Ministarstva financija. Ovo je revolving 
kredit za 4 milijuna kuna. Zašto? Mi po planu kako će se Tehno park raditi po fazama 
moramo platiti 4 milijuna kuna da bi mogli tražiti povrat tih sredstava nazad. Jedino mjesec 
dana su rokovi za povrat. Automatski čim dobijemo sredstva iz Europske unije mi vraćamo 
taj revolving kredit. Problem je što Grad Garešnica nema u proračunu tih 4 milijuna da se to 
plati u tom trenu, a ako ne platimo nećemo dobiti sredstva nazad. Kamatna stopa kod 
kratkoročnog zaduživanja neće se obračunavati cijelo vrijeme, one se obračunavaju samo na 
onaj iznos minusa. Mi možda nećemo koristiti sva 4 milijuna kuna. Možda će nam u jednom 
periodu faliti 2 milijuna da platimo račune. Platiti ćemo račune i tražiti ćemo od Europske 
unije da nam vrate ta sredstva. Čim oni vrate novce mi vraćamo kredit. Taj kredit će se 
rješavati u tijeku godine. Moramo imati sredstva da možemo izvršiti taj projekt. Mogli smo ići 
na predujam od 7 milijuna kuna na dvije godine,ali to nas dođe skuplje od kratkoročnog 
zaduživanja. Taj krediti bi se koristio samo za taj projekt za ništa drugo. Ako ne dobijemo od 
vas suglasnost nećemo moći izvršiti taj projekt. Vijećnik Dragutin Medić rekao je da će ovo 
sigurno biti izglasano ali da njega nisu uvjerili i to iz nekoliko razloga. Prvo što on zna što je 
revolving i kako se plaćaju kamate. Drugo niste ni dalje rekli kolike su kamate. Treće je to da 
niste rekli od kuda će te servisirati te kamate. Mi nemamo mjesta u proračunu i četvrto 
revolving je duplo veći od potpisanih ugovora. Meni nije jasno zašto dižemo duplo veći kredit 
nego što nam je ugovorna obaveza. Znači dobivamo 19 milijuna i bez tih sredstava ne bi 
mogli ništa, ali isto tako moramo nešto i uložiti. Kamate idu u proračun, ali ići će se na to da 
budu što manje. Čim dobijemo sredstva da vratimo kredit. Imamo prekograničnu suradnju 
gdje radimo na projektima i gdje čekamo nekad na povrat sredstava i po 7 mjeseci. To su 
neka njihova pravila. Mi ne možemo uvjetovati pravila. Mi financiramo i oni nam vraćaju 



 

sredstva. Gradonačelnik se uključio u raspravu i rekao da mora reći jednu vrlo bitnu stvar. Mi 
se nismo zadužili. Ovo je Odluka kojom će postojati uvjet da bi mi u slučaju potreba, ali 
kažem vam nismo se zadužili već u slučaju potreba bez ove Odluke to ne možemo napraviti. 
To je samo u slučaju potreba, a možda nam neće ni trebati.  Predsjednik vijeća rekao je da 
kod Odluka treba dati malo detaljnija obrazloženja da vijećnicima bude jasno. Gradonačelnik 
je još rekao da je ovo pametan kredit, ako ga bude u razvoj gospodarstva. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika 12 ih je bilo ZA dok su 2 bila PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 12 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijelo 
 
 

ODLUKU 
O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU GRADA GAREŠNICE 

 
 

(Prilog: Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Garešnice) 
 
 

 
Točka 20. 

 
Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Garešnice vijećnici su primili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 16. travnja 2018. godine na svojoj 1. 
sjednici. Da je raspravio Odluku o odobravanju raspisivanja natječaja za prodaju nekretnina 
u vlasništvu Grada Garešnice te predlaže Gradskom vijeću da istu donese u predloženom 
tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Siniša Glavaš i Miroslav Mauher te Željko Starčević. 
Vijećnik Siniša Glavaš rekao je da želi pozdraviti ovakvu Odluku. Ti lokali na tržnici 
definitivno zjape i stoje prazni. Ovdje se vidi da je to pola cijene od one što smo mi plaćali 
prije izvrsnog vremena, ali iako je pola neka se nešto dolje dešava. Neka obrtnici, 
gospodarstvenici ulože u tu tržnicu jer ne vidim razloga zašto bi netko ulagao u Tehno park 
ako nam tržnica nije popunjena. Vijećnik Miroslav Mauher tražio je da predsjednik odbora 
koji se sastao obrazloži i cijelu njihovu diskusiju s odbora. Predsjednik Željko Starčević rekao 
je da se u zapisniku s odbora sve vidi, da se zahvaljuje članovima odbora koji su sudjelovali 
u raspravama. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeća Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA  

U VLASNIŠTVU GRADA GAREŠNICE 
 

 
(Prilog: Odluka o odobravanju raspisivanja natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Garešnice) 
 
 



 

Točka 21. 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Zatim se prešlo na glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je jednoglasno donijelo 
 
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU POVJERENSTVA  

ZA PROVOĐENJE NATJEČAJNOG POSTUPKA 
 ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA GAREŠNICE 

 
 
 
(Prilog: Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Garešnice) 
 
 

Točka 22. 
 
Prijedlog Plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta 
i zakupa za ribnjake na području Grada Garešnice za 2018. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Goran Grgić izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i 
vijećnike da je Odbor na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12. travnja 2018. godine raspravio 
Plan korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa 
za ribnjake na području Grada Garešnice za 2018. godinu. Odbor predlaže Gradskom vijeću 
da se u predloženi Plan unesu neke izmjene. Da se utrošak prihoda pod rednim brojem 4. za 
150.000,00 kuna smanji te da se za navedeni iznos poveća utrošak prihoda pod rednim 
brojem 5. Isto tako odbor predlaže da se u opisnom dijelu rednog broja 5. pod namjenom 
troška od prihoda, doda asfaltiranje i uređenje poljskih putova na spojevima sa glavnom 
prometnicom i to prioritetno prema vrsti ceste i površini zemljišta na koji poljski put vodi te 
predlaže Gradskom vijeću da se predloženi Plan usvoji u tako izmijenjenom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje za navedeni Plan i za izmjene koje je 
predložio Odbor. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

PLAN  
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE I ZAKUPA 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA ZA RIBNJAKE  
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 

 ZA 2018. GODINU 



 

(Prilog: Plan korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i 
zakupa za ribnjake na području Grada Garešnice za 2018. godinu) 
 
 

Točka 23. 
 

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i 
šumskom zemljištu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Goran Grgić izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i 
vijećnike da je Odbor na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12. travnja 2018. godine raspravio 
Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina 
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu te 
predlaže Gradskom vijeću da istu donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Miroslav Mauher i pročelnik Miroslav Gerstner. Vijećnik 
Miroslav Mauher pitao je kako postupati kada ti je država prvi susjed. Radi se o tome da 
imamo voćnjak, a oranica je u vlasništvu države. Kad gledate pod točkom 23. o održavanju 
tih površina. Nikome ništa. Ja moram i taj državni dio obrađivati da mi drač ne prelazi, da mi 
ne sjeni. Šta sad s tim napraviti? Pročelnik Miroslav Gerstner odgovorio je da sav taj nadzor 
nad državnim poljoprivrednim zemljištem ima u ingerenciji poljoprivredni inspektor na 
području Grada Garešnice. Točnije Slavica Đuričić i njoj se možete obratiti, ako nije osoba 
koja ima zemljište u zakupu. Vijećnik Miroslav je rekao da nije u zakupu, da je on to htio i 
kupiti, ali je jako skupo. Pročelnik je još rekao da Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je 
stupio na snagu i kojim su jedinice lokalne samouprave obavezne donesti Plan gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem. Grad Garešnica je pri kraju i javna rasprava oko toga bi trebala 
biti u mjesecu svibnju. U Planu raspolaganja će biti uključene i te čestice koje će se moći 
kupiti s tim da će se trošak uređenja moći prikazati kao ulog u to poljoprivredno zemljište. Biti 
će ti svi obaviješteni o toj raspravi. 
 
 
Zatim se prešlo na glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je jednoglasno donijelo  
 
 

ODLUKU 
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA  
TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I 

ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU 
 
 

(Prilog: Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 
zemljištu) 

Točka 24. 
 
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj 
upravi Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Dragutin Medić, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević i gradonačelnik Josip Bilandžija. 



 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević dao je jednu primjedbu da uz Odluku vijećnici 
nisu dobili obrazloženje Odluke. Trebalo im je dati obrazloženje točno onoga što se mijenja 
jer tu nema nekakvih promjena i povećanja plaća osim izjednačavanja djelatnika koji rade 
istu vrstu posla. Zato mislim da sve te Odluke koje idu u smjeru vijećnika trebaju imati 
obrazloženje da oni znaju šta je bilo prije i šta će biti u budućnosti. Gradonačelnik se uključio 
u raspravu i rekao da se ovdje radi samo o izjednačavanju koeficijenata službenika koji rade 
istu vrstu poslova. Prije to nismo imali, a sad se ide na izjednačavanje koeficijenata. Mijenja 
se kod referenta za poljoprivredu, komunalnog redara, blagajnika, referenta za 
računovodstvo kod nikoga drugoga. Vijećnik Dragutin Medić rekao je da ovaj koeficijent koji 
se predlaže nije usporediv sa prethodnim koeficijentom i to znači da se mijenja masa plaća. 
Masa plaća ne smije biti promijenjena na ovaj način. Gradonačelnik se isto tako uključio i 
rekao da će ići rebalans proračuna i da će te izmjene biti uključene u taj rebalans. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU  
O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA GAREŠNICE 
 
 
 

(Prilog: Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj 
upravi Grada Garešnice) 
 
 
 

Točka 25. 
 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Garešnice za financiranje 
političkih stranaka za 2017. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Uvodno obrazloženje Odluke dala je Gordana Mlinarić. 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je bilo ZA dok je 1 bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo 
 
 

ODLUKU 
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE  

ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA  
ZA 2017. GODINU 

 
 
(Prilog: Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Garešnice za financiranje 
političkih stranaka za 2017. godinu) 

 
 
 
 
 



 

Točka 26. 
 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Garešnice za financiranje 
političkih stranaka za 2018. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo, samo je vijećnik Dragutin Medić dao jednu opasku, a tiče se tehničke 
pogreške u Odluci i da se to izmjeni. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE  

ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA  
ZA 2018. GODINU 

 
(Prilog: Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Garešnice za financiranje 
političkih stranaka za 2018. godinu) 
 

 
Točka 27. 

 
Razno 

 
Pod točkom razno gradonačelnik Josip Bilandžija izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i 
vijećnike da se neće odustati od vlasništva na zgradi u ulici Vladimira Nazora 12. Bio je 
prijedlog da se odustane od toga ili ne, ali odluka je ipak da se neće odustati. Sada moramo 
prihvatiti sve troškove koji dolaze oko etažiranja i uređenja zgrade. Bit će prilika da se  uredi 
cijeli kat za stanove.  
 
Vijećnik Siniša Glavaš postavio je pitanje u vezi gradskog radija Krugovala. Znači gradski 
radio sama riječ gradski znači da se financira iz gradskih sredstava. Ako Krugoval ima 
emisiju Glas vlasti zašto ne bi demokratizacije radi bio i Glas oporbe u istoj minutaži kao i 
Glas vlasti. Jer ako je HRT dao emisiju oporbi predlažem da i Krugoval da emisiju oporbi 
neovisno o tome kako će se ona zvati u istoj minutaži kao i emisija Glas vlasti. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević rekao je da grad ne financira Krugoval već 
samo plaća ono što Krugoval izvrši za grad. Mi nismo u mogućnosti financirati trgovačka 
društva. Postoji Glas vlasi, ali svaki vijećnik ili politička stranka imaju svoja sredstava koja 
dobivaju pa prema tome svi mogu platiti emisiju i otići na Krugoval. 
 
Gradonačelnik Josip Bilandžija još je istaknuo da emisiju Glas vlasti ne financira grad već je 
to želja Krugovala da bi naši građani znali i bili upućeni u to što se dešava u našem gradu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 11:30 sati. 
 
 
 

ZAPISNIK VODILA:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                              
  
      Ivana Burić    Željko Starčević 
 


