
ZAPISNIK 
sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 22. svibnja 2019. godine 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 09:10 
sati. 
 
Prisutni: Željko Starčević, Dejan Darvaš, Ivica Trupinović, Kristina Fadljević, Mateja 
Marijanović, Mladen Greidl, Anđelko Matijaš, Vladimir Šrajber, Milan Rajšić, Miroslav 
Mauher, Siniša Glavaš, Zdravko Jakopović i  Mato Mlinarić 
 
Odsutni: Gordana Juraić , Slaven Đurđević, Aleksandra Hojka i Mato Bombini 
 
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grada 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.), kasnije su se sjednici pridružili: Željko Vida ( predsjednik Zajednice 
tehničke kulture Grada Garešnice), Daniela Belak (direktorica Turističke zajednice Sjeverna 
Moslavina), Melita Lozina (ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Garešnica), Đuro 
Petrić (predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Garešnice) te predstavnici medija. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 
2. Aktualni sat 
3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2018. godinu 
4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2019. godinu 
5. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu 
6. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Garešnici za 

2019. godinu 
7. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Gradu Garešnici za 2019. godinu 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 
2019. godinu i Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2019. 
godinu 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena Prostornog plana 
Grada Garešnice 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na 
području Grada Garešnice 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u gradskoj upravi Grada Garešnice  

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći 
gradonačelnika i visini naknade za rad zamjenicima gradonačelnika koji dužnost obavljaju 
bez zasnivanja radnog odnosa 

13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ 
Garešnica  

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju postrojbe civilne zaštite Grada 
Garešnice 



15. Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica za 2018. godinu 

16. Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice za 2018. godinu 
17. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnice za 2018. godinu 
18. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2018. godinu 
19. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2018. godinu 
20. Izvješće o radu „Sajam Uljanik“ za 2018. godinu 
21. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje 2017.-

2022. godine za 2018. godinu 
22. Razno 
 

                                                                                
Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je na glasovanje.  
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 

Točka 1. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na 
zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća, održane 12. travnja 2019. godine. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo  Zapisnik sa 11. sjednice 
Gradskog vijeća, održane 12. travnja 2019. godine. 
 
 

Točka 2. 
 

Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
 
1.a) Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU. 
Katastrofa i elementarna nepogoda u Radničkoj ulici događa se svakog puta kada malo jača 
kiša padne u Garešnici i pitamo se tko je za to kriv? S obzirom da znademo da izvođači 
radova nisu bili iz Grada Garešnice i u ovoj prilici mi je to žao. Zašto to nije radio Komunalac 
iz Garešnice koji izvanredno radi takve projekte. Želim pitati zašto je naručen izvođač radova 
iz Kutine? Zašto nadzorni organ nije dobro pregledao i komisija koja je dala uporabnu 
dozvolu za kanalizaciju koja je viša od priključka žitelja te ulice, što znademo da je zakon 
spojenih posuda, a ujedno su i oborinske vode putem slivnika spojene na istu kanalizaciju, a 
s obzirom da znademo poziciju Radničke ulice sva voda sa obližnjeg brda u momentu se 
prirodnim padom spusti u kanalizaciju Radničke ulice koja ne može primiti toliku količinu 
vode i naravno dolazi do poplave. Najgore od svega je što dolazi do izlijevanja fekalija. 
Zamoljavam gradske vlasti da pozovu na odgovornost sve gore navedene o kojima se 
govorilo i prozvane, a naročito komisiju koja je za ovakav šlamperaj dala uporabnu dozvolu. 
Ovdje gdje sam rekao  da se radi o fekalijama, želim pitati da li je itko zvao sanitarnu 
inspekciju ili tim za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u Radničkoj ulici? 
 
 
   b) Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU te 
zamoljava gradonačelnika i njegove suradnike da iznađu rješenje za bolju i kvalitetniju 
zdravstvenu skrb u Gradu Garešnici. Kada smo svjesni da u gradu radi jedan ili ni jedan 
doktor opće medicine i da pojedini doktori ne dolaze raditi u grad zbog dobro poznati razloga, 
a to su plaća i siguran smještaj. U tom dijelu smatram da grad može odraditi svoj dio posla 
iako će se reći da je to pod županijskom ingerencijom. Zadnji put ste nam rekli da ste 
potpisali ugovor s mladom studenticom medicine i to je pohvalno no ista da postane doktor i 
da počne raditi niste napomenuli da treba proći minimalno 10 godina, a do tad nas koga 
bude ili ne bude. Blok umirovljenika zajedno i civilne udruge Grada Garešnice pokrenule su 



peticiju koja se neki dan počela potpisivati na tržnici i nadamo se da će polučiti rezultatom i 
očekujemo do jeseni i do 2000 potpisa za gradnju doma za umirovljenike i bolju zdravstvenu 
skrb. Zašto bi mi u Gradu Garešnici imali lošiju zdravstvenu skrb od Grada Bjelovara ako 
smo 60- tih godina prošloga stoljeća imali stacionar i rodilište i rendgen i za to doba sve 
potrebne usluge da ne moramo putovati u Pakrac i Bjelovar? 
 
 
 
  a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA zahvalio se na pitanjima, a što se tiče prvog pitanja i 
Radničke ulice odgovorio je zašto je  izvođač iz Kutine i zašto se to sve dogodilo. Kao prvo 
raspisan je natječaj za odabir izvođača. To je otvoreni natječaj i bitno je naglasiti da se na taj 
natječaj mogla javiti i firma iz Turske. Dakle vrlo je bitno da bude najpovoljniji. U ovom 
slučaju je to bio izvođač iz Kutine. Imali smo nadzornog inženjera i sve u skladu sa zakonom, 
sa javnom nabavom. Što se tiče izvođenja radova oni su izvedeni u skladu sa projektom. 
Ispričao bih se svim građanima Radničke ulice što se sve ovako dogodilo i na ovaj način, a 
isto tako bih se zahvalio na strpljenju što su sve ovo izdržali. Možda je nama svima onako 
izgledalo da to nije ništa veliko, ali svi oni koji su prošli tu kalvariju u tom periodu osjetili su 
ono što se dogodilo na sasvim drugačiji način. Posebno bih pohvalio naše vatrogasce koji su 
izašli spremni to sve napraviti i dovesti Radničku ulicu u ono stanje kakva je bila na početku. 
Treba napomenuti da su ove obilne kiše uzrokovale mnogobrojne poplave po cijeloj 
Hrvatskoj. Nije samo stradala Radnička ulica nego su stradale mnogobrojne ulice po cijeloj 
Hrvatskoj i Europi. To su ne predviđene okolnosti. Opet ponavljam da što se tiče izvođača 
nije se moglo izabrati baš iz Garešnice već svi su se mogli javiti na otvoreni natječaj i prolazi 
onaj koji ima najpovoljniju ponudu. Treba napomenuti da je cesta Radnička ulica napravljena 
krajem 2017. godine početkom 2018. godine je stavljena u uporabu. Znači godinu i pol nismo 
imali nikakvih problema u Radničkoj ulici. Bilo je svakakvih kiša, ali nikada nismo imali 
situaciju kao što je ova sada. Ono što mi sada radimo to je da su mnogobrojne službe izašle 
na teren, došao je projektant, doći će i nadzorni inženjer. Ispitati ćemo i stanje instalacija koje 
sad tamo je. Moramo saznati što se to tamo dogodilo. Zašto se dogodilo da se kanalizacija 
zaštopala i da su fekalije izlazile van sve ćemo to ispitati. Ono što se dogodilo je da je 
oborinska voda išla u kanalizaciju. Moramo ispitati situaciju, naći ćemo rješenje i molim za 
strpljenje. Neće se više dogoditi da u slučaju jačih kiša dođe do takvih poplava. Reagirati 
ćemo puno ranije. Meni je žao. Ja sam u tom trenutku bio na putu. Pozvali smo vatrogasce, 
a možda da smo reagirali i ranije da smo prije poslali vatrogasce možda se takvo što ne bi ni 
dogodilo. Žao mi je i još jednom se ispričavam. Riješiti ćemo situaciju i Radnička će i dalje 
biti jedna od ljepših ulica na području Grada Garešnice.  
 
 
b) Što se tiče pitanja zdravstvene zaštite u našem gradu moram Vas ponovno podsjetiti da je 
Dom zdravlja Garešnica u sastavu županijskog Doma zdravlja. To je vrlo bitno za naglasiti. 
Odgovorni za stanje u Domu zdravlja Garešnica je županijski Dom zdravlja. To je nažalost 
istina. Tko želi može doći i vidjeti da smo slali pozive za sastanak oko problema koji je sad 
trenutno u gradu. Podsjetiti ću Vas da smo u našem gradu imali liječnike, imali smo i 
specijaliste. Kada smo to imali? Onda kada smo imali i svoga ravnatelja. Mislim da treba o 
tome razmišljati i mislim da ako nastavimo ovako i u ovom smjeru da možda to bude jedna 
od solucija. Dakle mi smo kao grad počeli nešto što neće tako skoro doći, ali imamo 
stipendiju s mladom budućom liječnicom. Ona je sada u početku. Studiji traje šest godina, 
recimo za sedam godina će ona doći u grad. Nažalost to je nekakav postupak. To je nešto 
što smo pokrenuli da bi u budućnosti imali naše liječnike. Isto tako smo platili za 
usavršavanje za budućeg studenta medicine. Sve to iz proračuna Grada Garešnice i sve to u 
smjeru da u budućnosti imamo još jednu liječnicu. To je nešto što Grad Garešnica u ovom 
trenutku može napraviti. Plaće su takve kakve jesu. One su puno manje nego liječnicima koji 
su u sastavu Doma zdravlja u odnosu na liječnike koji su u koncesiji. U ovom slučaju će se 
možda dogoditi da će imati zakup. Nažalost takva je situacija kakva je. Tražili smo sastanak i 
nedavno smo ga opet tražili. Želimo da u Gradu Garešnici nemamo dva liječnika koja rade 



osam sati i dva liječnika koja rade po četiri sata i da naši građani putuju na pregled u Berek 
jer je liječnik na godišnjem. To nije rješenje. Ja sam siguran da Grad Garešnica ima snage i 
želje da rješava i da riješi pitanje liječnika u gradu na bilo koji način jer ovako više ne 
možemo. Moje mišljenje je da trebamo razmišljati o tome da Dom zdravlja u Garešnici bude 
u Gradu Garešnici. Ovo jednostavno nije rješenje. Svi koji nemaju liječnika vrlo brzo se sjete 
grada, a  ne znaju da Grad Garešnica u ovom slučaju nema ingerenciju. 
 
 
Direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ nadovezao se na prvo pitanje vijećnika SINIŠE 
GLAVAŠA – rekao je da tu nema šta puno za nadodati na ono što je gradonačelnik rekao. 
Da tu struka mora izaći van. Ono što je sigurno, što je dobro napomenuo vijećnik Glavaš je 
to da ekstremni uvjeti, kanalizacija u ovom obimu ne može progutati oborinsku vodu. To je 
svima jasno. Kada u kratkom periodu od nekih pola sata pada pljusak, gdje padne po 
nekoliko litara vode po kvadratnom metru jednostavno kanalizacija nije predviđena za takve 
slučajeve. To se godinu dana nije dogodilo. Treba naći rješenje, a ono je najvjerojatnije ono 
što mi prvo pada napamet mada će struka dati svoje mišljenje da se napravi poseban vod i 
kanalizacija za oborinsku odvodnju. Da oborinska voda ne ide kanalizacijom već posebnom 
cijevi za odvod. To je po meni rješenje da se naprave četiri propusta. Nije izvođač kriv. On je 
radio sve po projektu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća ŽELJKO STARČEVIĆ rekao je da ono što je sigurno da treba 
voditi računa kada se rade projekti i o nekim ekstremnim situacijama. To se dešava u mnogo 
gradova u Hrvatskoj jer su oborinske vode spojene na kanalizaciju što je nemarno. Ono što 
je još važno za reći da se svakako treba boriti za liječnike kako bi naši sugrađani imali 
zdravstvenu zaštitu onako kako to treba ili ćemo donositi Odluke da se izdvoji Dom zdravlja 
iz županijskog Doma zdravlja, da imamo samostalni Dom zdravlja ili ćemo naći partnerski 
odnos sa županijom. Mi polako rješavamo za budućnost, ali je problem sadašnjost sada trpe 
naši građani i putuju van Garešnice na pretrage. 
 
 
2. Pitanje postavlja vijećnik MATO MLINARIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – Na 
samom početku kada smo donosili proračun nije bilo uobičajeno da jedan oporbeni vijećnik 
podrži proračun. Obično su oporbeni vijećnici protiv. Međutim ovaj proračun je obećavao u 
Gradu Garešnici da će biti niz razno raznih investicija i one se događaju. To treba pohvaliti 
gradske vlasti i uvijek ono što je dobro to treba biti u Gradu Garešnici i vidimo da se ulaže da 
se nešto događa. Grad Daruvar se hvali da je najljepši grad, a ja moram reći da se Grad 
Garešnica može pohvaliti da je najuređeniji i najčišći grad. I tko je za to zaslužan? Zaslužna 
je gradska vlast. No međutim ti isti projekti koji dolaze u Grad Garešnicu mene zanima sada 
nakon dvoje i pol godine vlasti i nove uprave u gradu zanima me koliko je to rezultiralo novih 
radnih mjesta novog zapošljavanja u Gradu Garešnici ti silni projekti? Ne računajući one koji 
su otišli sa Zavoda za zapošljavanje koji su otišli vani, koji su se iselili, koji su našli 
zaposlenje van Garešnice? Sigurno tu postoje neki pokazatelji. Hvala lijepo. 
 
 
-  Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA zahvalio se na pitanju. Rekao je da je to pitanje na 
mjestu, pitanje koliko se radi i koliko od toga imamo koristi? Kao što ste sami rekli jako puno 
je projekata i kroz te projekte je zaposleno jako puno naših građana što sa visokom stručnom 
spremom, što sa višom što sa srednjom. Za svaki projekt imamo voditelja projekta imamo 
koordinatora i u sklopu tih mnogobrojnih projekata zaposleni su i naši poduzetnici i obrtnici i 
opg-ovci. Zaposlili smo u Poduzetničkom centru dvije mlade osobe sa visokom stručnom 
spremom dakle opet nešto na korist našim građanima, obrtnicima, poduzetnicima, 
poljoprivrednicima. Svi su oni u službi opet novih projekta i novog zapošljavanja. Jako puno 
projekata je prošlo i kroz svaki od tih projekata su naši građani osjetili to i financijski. Ono što 
sada imate priliku vidjeti je izgradnja pristupne ceste za Poduzetničku zonu. To je projekt koji 
otvara jako puno mogućnosti. Prije toga to nismo imali, nažalost bila je takva situacija da 



nismo imali priliku ponuditi nekome tko želi nešto otvoriti, nekakvo zemljište, nekakvu 
poduzetničku zonu. Pri završetku radova je i Tehno park koji bi uskoro trebao dobiti i 
uporabnu dozvolu. Dakle opet jedan novi prostor za nova radna mjesta za nove mogućnosti 
za sve naše mlade. Ja ovim putem apeliram da prihvate prostor koji imaju da prihvate 
poziciju koju nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje kao pomoć za samozapošljavanje i pomoć 
od grada kao potpore za obrtnike, poduzetnike i poljoprivrednike. Sve skupa kada to zbrojite 
rezultira sa jednim novim mogućnostima koje zaista treba iskoristiti. Mislim da treba pokušati, 
da treba probati. Kroz projekt Zaželi smo zaposlili 25 žena. Niz projekata koji nude 
zapošljavanje i novu korist za naše građane. Nemam točan podatak koliko je novih 
zaposleno, ali sve to rezultira novim zapošljavanjem.  
 
 
3.a) Pitanje postavlja vijećnik ZDRAVKO JAKOPOVIĆ za gradonačelnika JOSIPA 
BILANDŽIJU – pitanje je za gradonačelnika budući da je on predsjednik Turističke zajednice. 
Imamo jednu lijepu priču o Zelenim vrtovima Poilovlja koja u javnosti dobro odjekuje, 
međutim ljudi nisu sto posto upoznati s tim što to zapravo je i što obuhvaća? Dalje vezano uz 
to do kud je došla ideja zapravo nacrt je bio davno predložen za produženje šetnice što će 
reći starom trasom bivše željezničke pruge. Kada će doći novo uređenje? 
 
b) Pitanje isto postavlja vijećnik ZDRAVKO JAKOPOVIĆ za gradonačelnika JOSIPA 
BILANDŽIJU- građani su zadovoljni ovim što se radi kružni tok u gradu međutim ima jedan 
problem, a to je regulacija prometa. Možda bi bilo dobro sa Policijskom postajom Garešnica, 
sa nekim njihovim stručnjacima razgovarati da se ti semafori izmjeste  malo dalje. Imali smo 
neki dan slučaj da je naišao šleper od Kapelice. Nije vidio semafor i stao je u pola raskrižja i 
tako je stvorio kolonu od Ciglenice, Kapelice i nitko nikud ne može. Pa da se taj problem u 
suradnji s policijom riješi da se ne stvaraju tolike gužve tokom tih radova? 
 
 
-a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA odgovorio je na prvo pitanje vijećnika ZDRAVKA 
JAKOPOVIĆA – Što se tiče Zelenih vrtova Poilovlja to je projekt iz Programa promicanje 
održivog razvoja prirodne baštine. To je najvrjedniji projekt koji je Grad Garešnica imao u 
iznosu 21 milijun 632 tisuće. Puno toga obuhvaćeno je tim projektom, a jedno od važnijih je i 
rekonstrukcija zgrade starog kina i prenamjena u turistički informativni centar dakle Centar za 
posjetitelje. Tu je i uređenje Edukativno tematske staze Poilovlje na relaciji Garešnica-
Ciglenica-Kaniška Iva-Vukovje dakle trasa stare pruge Banova Jaruga-Bjelovar. Ono što je 
još ovdje bitno napomenuti to je i plovni put Ilove. To je nešto što do sada nismo imali. 
Obilazak Poilovlja čamcima i kajacima tokom rijeke Ilove od početne točke do završne točke 
kod naselja Vukovje. Tu imamo i uređenje dječjih i edukativno informativnih punktova na 
lokaciji Kaniška Iva i Hrastovac. Ovdje smo imali jedan mali problem oko troškovnika i zato 
ovdje stojimo sa javnom nabavom. Treba reći da je sada javna nabava pri kraju. Otvaranje 
ponuda za odabir izvođača će biti 04 .lipnja 2019. godine. Ti mali problemi, svakakva pitanja 
od tih mogućih izvođača dovela su do toga da se rok za odabir izvođača produžio. Nakon 
odabira izvođača se kreće sa radovima. Spomenuo sam benefite ovog projekat, a to je da je 
to najvrjedniji projekt na području grada, nekakve nove mogućnosti za naš grad, nešto što 
zaista nismo imali i mislim da je u svakom pogledu taj projekt kvalitetan. Nije samo da 
trebamo misliti o cestama već trebamo imati nekakvu širinu, nešto novo u gradu. Mi nemamo 
ni bolnice ni Petrokemije niti lječilišta, ali imamo jednu prirodu koju možemo ponuditi našim 
gostima, proširiti gastronomsku ponudu. Ponuditi nešto što zaista nismo imali. Taj projekt je  
to i daje jednu širinu i nove mogućnosti za sve nas u našem gradu. 
 
-b) Na drugo pitanje vijećnika ZDRAVKA JAKOPOVIĆA odgovor je dao pročelnik 
MIROSLAV GERSTNER – konačno smo dočekali dugo očekivani početak radova na 
kružnom toku kod autobusnog kolodvora, kod benzinske. Radovi su krenuli i radove izvode 
Ceste Bjelovar. Ono što je Grad Garešnica u ovom projektu napravio je to da je morao riješiti 
imovinsko-pravna pitanja, kupiti zemljište i ishoditi sve moguće preduvjete da bi do toga 



kružnog toka došlo. Radovi će trajati do 15. kolovoza. Trenutno je na stazi ovakva regulacija 
prometa. Ona će se svakako mijenjati u fazama i sve to će trajati manje od tri mjeseca i 
molim sve ljude na strpljenje. Dočekali smo i početak tih radova jer sa samim kružnim tokom 
koji obuhvaća praktički područje od semafora pa skroz do Šovice, riješit ćemo ulaz do 
Konzuma i riješit ćemo onaj dio Industrijske. Napominjem da je grad kupio zemljište i novi 
prilaz Bakrotisku će biti od Industrijske ulice. Danas predstavnici Hrvatskih cesta obilaze 
gradilište i u 11 sati je nekakav odbor i tu ćemo uputiti vašu primjedbu oko regulacije prometa 
i da se malo bolje označe. 
 
4.a) Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU 
– Kada će građani na kućnom pragu početi razvrstavati komunalni otpad? Zašto postavljam 
to pitanje? To pitanje postavljam gradonačelniku iz jednog prostog razloga zato što je 
01.11.2017. godine stupila na snagu Uredba o gospodarenju otpadom. U toj uredbi piše 
svega i svačega, a ono najbitnije je da se otpadi moraju razvrstavati. Opće poznato je da je 
najbolje razvrstavanje otpada na kućnom pragu i da je to praktički 98% posto razvrstavanje. 
Vidite i sami da ovih proteklih 18 mjeseci nažalost zeleni otoci su promašaj. Ne samo u 
Garešnici već u cijeloj državi. Imate čak i onih primjera gdje postavljaju i nadzorne kamere i 
kažnjavaju ljude, međutim ni to ne daje rezultate. Onda neće više nositi tamo nego će smeće 
baciti u šumu pa će opet napraviti divlje odlagalište. Ovo je jedan strahovito veliki posao i 
zato mislim da se ne može prepustiti samo Komunalcu da oni to odrađuju. Komunalac je 
operativa koja izvršava svakodnevne zadatke. Taj jedan program taj jedan hodogram, taj 
jedan operativni plan mora napraviti netko drugi. Da li će to biti Poduzetnički centar ili 
angažirati neku ekipu preko dodatnih radova, to procijenite sami. Da li će te uzeti neke 
savjetnike to isto procijenite sami. Takav jedan program se mora jednostavno napraviti sa 
kompletno svim datumima kada, šta i kako i na koji način rješavati. Dosadašnja edukacija 
isto nije dala baš nekakve rezultate. Izašao je samo onaj jedan letak šta sve ide u 
kompostiranje, a što ne ide. Pokušali ste i na Krugovalu međutim nažalost nije dalo tolike 
rezultate među narodom koliko ste očekivali ne samo vi već svi mi. Mislim da je potrebna 
jedna kompletna knjižica u kojoj bi se opisalo sve kako, na koji način odvajati otpad, kada se 
koji otpad i kojim danom u mjesecu vozi. Kao što je napravljeno za papir tako se može 
napraviti i za staklo i za plastiku te čak jednom godišnje i za odvoz glomaznog otpada. Ali 
morate napraviti takvu jednu knjižicu koja bi došla u svako domaćinstvo da se to stvarno 
mahom od naših ljudi može proučiti i može se prema tome ponašati. Zato postavljam to 
pitanje za gradonačelnika da se to pokuša riješiti na nekom većem nivou. 
 
 
b) Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za direktora Komunalca DRAŽENA 
BENGEZA – Hoće li konačno buvljak na placu zaživjeti ili neće? 
 
 
-a) Što se tiče prvog pitanja gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA je rekao da je to pitanje više 
za direktora Komunalca Dražena Bengeza, ali odgovorit ću na onaj uvodni dio što smo mi 
kao grad napravili. Grad je u smjeru provedbe Plana gospodarenja otpadom proveo i 
započeo tri projekta. Jedan od toga je i Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i 
okoliša na području Grada Garešnice u vrijednosti od 360 tisuća kuna. Početak je bio  04. 
09. i cilj je bio edukacija građana. Nekakav taj program što ste vi spominjali je napravljen, 
pripremljen i on je gotov. Postoji neka problematika, ali na to će se nadovezati direktor 
Komunalca. Znači mi smo ciljano željeli upoznati i educirati građane. Dakle na koji način 
smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagališta. Drugi projekt koji smo također 
napravili je projekt nabave spremnika za otpad i tu je u tijeku javna nabava. Postupak koji 
malo duže traje i treći projekt koji ste sami spomenuli je projekt Izgradnje reciklažnog 
dvorišta. Projekt je napravljen i on je prošao. Grad Garešnica će imati novo reciklažno 
dvorište u Industrijskoj zoni. Projekt je vrijednosti 3 milijuna i 700 tisuća kuna. Vrlo skoro će 
biti početak tih radova. Na taj način ćemo riješiti problematiku zelenih otoka po gradu. Na taj 
način će građani imati mogućnost doći u reciklažno dvorište i svim tim će upravljati naš 



Komunalac. Pozivam direktora Komunalca da se nadoveže na pitanje i na ono vezano oko 
programa. Direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ prvo je odgovorio na drugo pitanje 
vijećnika MIROSLAVA MAUHERA vezano za buvljak. Rekao je da će buvljak na placu biti i 
to u najskorije vrijeme i to obećaje. Već smo poduzeli neke radnje. Ispitujemo neke zakonske 
odredbe koje trebamo za to riješiti i mislim da će to kroz nekih mjesec ili mjesec i pol dana 
zaživjeti. Što se tiče prvog pitanja ono što je vrlo bitno da znadete je da je javna nabava za 
kante da to ide preko Ministarstva za sva komunalna poduzeća gdje smo mi poslali neke 
hodograme sa svojim potrebama i bitno je to da je ta javna nabava krenula još prošle godine 
i još nije gotovo. Prema nekim informacijama tek je sada izabran neki izvođač netko tko bi 
trebao te kante dobaviti u Hrvatsku. Zato taj dio oko druge kante odnosno kante za biootpad 
ne možemo krenuti dok ne dobijemo kante. Radi se o nekoliko stotina kanti prvenstveno za 
zgrade u centru grada. Kada se išlo po kućama i kada su građani potpisivali izjave sugerirali  
smo im da sami kompostiraju budući da su nam srezali broj predviđenih kanti za kojima smo 
mi praktički iskazali kao potrebu. Išli smo na to da sva ona domaćinstva i svi korisnici  koji su 
na selu da sami kompostiraju i kad to zaživi da ono što ide u zelenu kantu da ne 
kompostiraju. Jučer smo imali emisiju sa Udrugom potrošača u Gradu Garešnici i upravo na 
tragu razvrstavanja otpada. Ono što je bitno kazati i ono što je rekao i gradonačelnik mi smo 
krenuli 2018. godine s edukacijom preko projekta podizanja svijesti vrijednosti 360 tisuća 
kuna kojeg financira Europska unija. Isto tako ide i novo reciklažno dvorište koje se bude 
gradilo u centru grada u ulici iza gumare gdje će svakome biti dostupno da odloži sve ono što 
je višak u domaćinstvu, a što naravno može tamo odložiti. Isto tako slažem se da su zeleni 
otoci totalni promašaj, ne naš nego svih onih koji su to zagovarali. Čim uspostavimo 
mogućnost dodatne kante u domaćinstvu mi ćemo zelene otoke maknuti. U čipiranje kanti 
krenuli smo jučer. Jučer su došli djelatnici tvrtke koju smo u natječaju dobili i koji su za 
čipiranja. Danas krećemo sa Ulicom Mate Lovraka i to je testno da vidimo kojim tempom će 
to ići. Mi očekujemo da će oko dva mjeseca trebati da bi se čipirale kante svih korisnika na 
području grada i onda nas nište ne sprječava da krenemo u realizaciju novoga zakona 
odnosno grad je kao što znadete 2018. godine donio Odluku o gospodarenju otpadom na 
području grada koja je prošla jednoglasno. Mi ćemo izdati još jednu brošuru i educirati ljude 
cijelu ovu godinu bez obzira krenuli ili ne. Što se tiče sustava u Komunalcu posložen je 
sustav za kamione, za praćenje odnosno za obračun, izračun cijene. Prije nego što krenemo 
u novu naplatu  na način gdje će cijena biti u dva dijela. Građani će biti pravodobno 
obaviješteni. Radit ćemo još jedan izračun kako bi bili sigurni u to što radimo i naravno ta 
cijena će se svake godine ponovno izračunavati na temelju broja korisnika. Da li će ih biti 
više ili manje. Kao što ste vidjeli neki gradovi su donijeli cjenike. Nije baš bajno. Naša neka 
projekcija je fiksni dio cijene oko 46 kuna plus 4 kune i 6 lipa varijabilnog dijela znači 
neznatno povećanje u prvoj projekciji. S obzirom da mi očekujemo da se neće bitno mijenjati 
situacija i da nećemo ići na nekakvo povećanje sto posto ili sto pedeset posto. 
 
( Nakon aktualnog sata sjednicu Gradskog vijeća napustio je vijećnik Mato Mlinarić.  
  Ostaje prisutno 12 vijećnika. ) 
 

Točka 3. 
 

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2018. godinu vijećnici su dobili 
u digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Garešnice Dražen 
Bengez izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i vijećnike  da je Odbor na svojoj 7. 
sjednici održanoj 20. svibnja 2019.godine, razmotrio i raspravio  Godišnje izvješće o 
izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2018. godinu te predlaže Gradskom vijeću Grada 
Garešnice da ga donesu u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš, Zdravko Jakopović, pročelnica Upravnog 
odjela za financije Mirela Kozmač i zamjenik gradonačelnika Željko Rijetković. 



Vijećnik Siniša Glavaš prvi se javio za raspravu. Kad ovdje govorimo o proračunu s obzirom 
da sam zadnji put glasovao protiv proračuna bilo bi suludo da sada za isti proračun glasam 
za. Odmah ću vam objasniti zašto. Bespredmetno  je razgovarati o nečemu što je zaključeno 
prije šest mjeseci i na što ne možemo i nemamo utjecaja. Posebno o zakonskom izvršenju ili 
ne izvršenju gdje nitko za ništa ne odgovara jer je proračun u okviru propisa na papiru. 
Izvana to izgleda lijepo no ako zadirnemo malo dublje okosnicu proračuna čine virtualni EU 
projekti koji mogu, ali i ne moraju biti odobreni tako da ovaj proračun je sve samo ne siguran. 
Razvojan je. Siguran nije. Podsjeća me na Zakon spojenih posuda. Danas govorim kao i 
obično o proračunu kojega ne mogu podržati i vjerojatno ću biti jedni ovdje koji je protiv. 
Jasno mi  je da vladajući glasaju i podržavaju proračun iako ne obrazlažu zašto ga 
podržavaju jer unutar svojih vladajućih imaju eminentne stručnjake iz ekonomije koji su zbog 
para kuna razlike u blagajni zatvarali privredne objekte ili naplaćivali kazne zbog kojih su 
privrednici morali zatvarati svoje objekte. Onda od takvih ljudi očekujem i žao mi je što sada 
Mate nema ovdje, ali bi opet bilo suludo da nisam rekao to da ne ispadne sada što njega 
nema ovdje pa zato pričam, a li ja bih to rekao i pred njim. Ali me još više zabrinjava 
takozvana oporba koja isto tako podržava bez objašnjenja proračun iako on nije nimalo 
obećavajući bez milostinje iz EU po godinama budu u izvršenju između 25 i 45 posto. 
Pohvaljujem napore gradonačelnika u turističkom smjeru i ovaj dio u kojem gradonačelnik 
kaže da ćemo se više orijentirati prema turizmu. Gdje mislim da nam i je mjesto u ovom 
preslagivanju. Žao mi je što drugi čovjek u Ministarstvu ne odradi onaj dio posla koji 
gradonačelnik ne može odraditi. Ne dovede nova radna mjesta u Grad Garešnicu, ali u ovom 
dijelu u turizmu imamo veliku šansu jer Grad Garešnica bez zagađivača, bez tvornica bez 
novonastalih radnih mjesta idealna turistička destinacija. Predsjednik Gradskog vijeća rekao 
je vijećniku Siniši Glavašu da je sada mjesec svibanj i da tu govorimo o izvršenju proračuna, 
a u mjesecu prosincu donosimo proračun. Sada govorimo koliko je ostvaren. Ostvaren je u 
solidnim brojkama i dalje se u raspravu uključila pročelnica za financije Mirela Kozmač. 
Rekla je da neće duljiti jer postoji detaljno izvješće o izvršenju proračuna. Nastojala sam da 
se vidi točno gdje, šta je koliko uloženo. Bitno je da je proračun ostvaren u iznosu od 42 
milijuna kuna. To je najveći proračun i to je veliki postotak. Isto tako je bitno naglasiti da smo 
uz sve te projekte koje financiramo sami dok nam novci iz EU ne sjednu na račun ostvarili 
višak od 2 milijuna 158.799,53 i s time smo uspjeli namiriti veliki dio manjkova iz prethodne 
godine. Manjak je bio 3 i 400, a smanjili smo ga na jedan milijun i tristo. Visina proračuna je u 
plusu uspjeli smo ga izvući. Proračun nije u 30 posto nego su prosječni prihodi 80-90 posto 
izvršenje proračuna. Dalje se za raspravu javio vijećnik Zdravko Jakopović pošto se našao 
prozvan od strane vijećnika Siniše Glavaša moram odgovoriti njemu da se ne brine za njih iz 
SDP-a da oni razmišljaju svojom glavom da donose odluke i glasaju po svojoj savjesti i 
pameti koliko imamo ili nemamo. Svi oni koji su protiv nekog proračuna smatram da je to ne 
dobro i ako je nešto dobro bez razlike  kojoj stranci pripada mislim da treba podržati jer je to 
za dobrobit Grada Garešnice i naših žitelja na području. Mi smo tu da surađujemo, a ne da bi 
bili protiv i zato molim da nas ne proziva i neka vodi brigu oko svojih, a mi ćemo po svojoj 
savjesti. Za riječ se javio i zamjenik gradonačelnika Željko Rijetković rekavši da je samo htio 
nešto podsjetiti budući da je u vijeću već osam godina bio pa zna kronologiju događanja kako 
je to bilo prije, a ponukan ovim što danas gospodin Glavaš govori da neće podržati to je 
njegovo pravo. Ali ako je nešto bilo 16 milijuna kuna prije sedam, osam godina ,a  danas je 
42 milijuna onda je bespredmetno dalje uopće i pričati. A da ne govorim da će na sljedećoj 
točki biti 90 i nešto. Prema tome nije virtualno. Još se za riječ javio i gradonačelnik Josip 
Bilandžija rekavši da mora ispraviti netočan navod gospodina Glavaša dakle kad je 
spomenuo državnog tajnika da bi volio da situacija koja je sada ostane tako i u budućnosti. 
Državni tajnik je velika pomoć njemu i našem gradu u projektima i to treba naglasiti. Daj 
Bože da bude državni tajnik dugo, dugo u ministarstvu. Pomoć od Velimira Žunca je 
neupitna. Što se tiče proračuna to nije virtualno to je nešto što smo odradili, što smo 
napravili. Nismo imali takav proračun do sada. Preko 40 milijun kuna je odrađeno. Nešto što 
smo napravili, a 2019. godine proračun će biti još veći i to skoro duplo. Dakle radi se o 
jednom povećanju o jednoj želji i to velikoj da se s tim projektima ne samo da će se otvoriti 



nove mogućnosti već i nova radna mjesta. Jedan sasvim drugačiji izgled, jedna nova 
situacija za sve naše ljude za naše građane koji žele imaju priliku ići naprijed. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.  
Od 12 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 11 glasova ZA donijelo je  
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE  

ZA 2018. GODINU 
 
 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2018. godinu) 
 

Točka 4. 
 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2019. 
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA GAREŠNICE 
ZA 2019. GODINU 

 
(Prilog: I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2019. 
godinu) 
      
 

Točka 5. 
 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. 
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za riječ se javio vijećnik Miroslav Mauher s jednom opaskom da je trebalo napisati koliko je 
bilo, a koliko je sada s izmjenama. 
 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća otvorio glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA  
ZA 2019. GODINU 

 
 
(Prilog: I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. 
godinu) 
 



Točka 6. 
 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Garešnici za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 21. svibnja 2019. 
godine na svojoj 6. sjednici. Da je razmotrio i raspravio I. izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Garešnici za 2019. godinu te da predlaže 
Gradskom vijeću da I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Garešnici za 2019. godinu  donesu u predloženom tekstu  s tim da pročelnik Upravnog odjela 
za gospodarstvo i opće poslove na samoj sjednici Gradskog vijeća da obrazloženja 
povećanja troškova u članku II. i u članku III. pod rednim brojem 1. i 2. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Mauher i Siniša Glavaš dok je pročelnik Miroslav 
Gerstner dao obrazloženja koja je Odbor i tražio.  
Prvo je pročelnik Miroslav Gerstner dao obrazloženje. Znači javna rasvjeta u vlasništvu 
Grada Garešnice. Naknada za energetsku uslugu ostala je ista. Nju nismo mijenjali ona je 
iznosila 760 tisuća kuna i toliko je i ostala. To je iznos od 63 kune koje plaćamo mjesečno. 
Ono što smo povećali to su troškovi električne energije 25 tisuća kuna, to smo stavili. Prema 
sadašnjem izvršenju proračuna se vidi da se nešto malo povećala potrošnja. Što se tiče 
održavanja uređaja i opreme javne rasvjete tu smo stavili 100 tisuća kuna više. Zadovoljni 
smo rasvjetom, ali u gradu još postoje mjesta na kojima nije javna rasvjeta napravljena do 
kraja. To je put od vrtića prema dvorani, on je u mraku i njega imamo u planu napraviti kao i 
sam Trg hrvatskih branitelja. U mraku je i prilazna cesta prema groblju gdje je parkiralište. U 
Brestovcu prostor oko Doma zdravlja i ljekarne je isto u mraku i sve će to zahtijevati kupnju 
dodatnih bandera i novih rasvjetnih tijela. Imamo problem i u Uljaniku gdje ćemo postaviti 
nove bandere i nova rasvjetna tijela. Htjeli bi da svakako svi građani Grada Garešnice imaju 
kao i svi drugi energetski učinkovitu javnu rasvjetu. Moram se malo povezati i na Program 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture da bude jasno. U tom programu smo 
predvidjeli asfaltiranje nekih ulica, ali smo izbacili jer su one postojeće ulice i za njih nije 
potrebno raditi projektnu dokumentaciju i trošiti novce nego smo taj iznos koji smo predvidjeli 
za rekonstrukciju tih cesta prebacili u održavanje. Ne znači to da se one neće napraviti već 
nam je jednostavniji postupak da ih iz asfaltiramo. Upravo je u tijeku i postupak javne nabave 
za održavanje nerazvrstanih cesta Grada Garešnice. Mislim da ćemo početkom lipnja imati 
izvođača za rekonstrukciju svih tih ulica. Dalje što je važno oko tih promjena je to da smo 
povećali iznos za izgradnju šumske ceste. U tijeku je javna nabava za izvođača te ceste. 
Nastavak uređenja na parkiralištu iz zgrada, isto smo povećali 120 tisuća kuna. Moramo se 
pohvaliti da smo dobili dodatna sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 
Dobili smo sredstva za asfaltiranje toga parkirališta. Vijećnik Miroslav Mauher rekao je da je 
glavna zamjerka bila što su dobili prazne cifre bez obrazloženja i to je bio problem. Nadalje 
se u raspravu uključio i vijećnik Siniša Glavaš koji je rekao da mu nije jasno kako se ne može 
na početku godine  planirati točno iznos s kojim će se otprilike raditi. Pročelnik mu je 
odgovorio da to nije moguće jer ne možemo znati da li ćemo na nekim projektima proći ili ne 
na što je vijećnik Siniša Glavaš rekao da se tu vraćamo na ono virtualno o čemu je on pričao 
da je to virtualni proračun.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU GAREŠNICI 

ZA 2019. GODINU 



(Prilog: I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Garešnici za  
 2019. godinu ) 

 
Točka 7. 

 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 21. svibnja 2019. 
godine na svojoj 6. sjednici. Da je razmotrio i raspravio I. izmjene i dopune Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Garešnice za 2019. godinu te 
da predlaže Gradskom vijeću da predložene izmjene Programa donesu u predloženom 
tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE  
ZA 2019. GODINU 

 
 
(Prilog: I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Garešnice za 2019. godinu) 
 
 

 
Točka 8. 

 
Prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grad Garešnice za 2019. godinu i prijedlog Odluke o 
I. izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
 
Predsjednik Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Garešnice Dražen 
Bengez izvijestio je predsjednika Gradskog vijeća i vijećnike  da je Odbor na svojoj 7. 
sjednici održanoj 20. svibnja 2019.godine, razmotrio i raspravio  Odluku o I. izmjeni 
Proračuna Grad Garešnice za 2019. godinu i prijedlog Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih 
programa Grada Garešnice za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedene 
Odluke donesu u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Uvodno obrazloženje navedenih Odluka dala je pročelnica Upravnog odjela za financije 
Mirela Kozmač te daljnje rasprave nije bilo. Pročelnica je naglasila da se proračun povećava 
za 12.577.687,61 kunu. Proračun mora biti uravnotežen i automatski prihodi i rashodi se 
moraju paralelno povećati i smanjiti. Rashod za zaposlene povećavaju se za 133 zbog novog 
Programa želim znati i raditi edukacija 20 nezaposlenih osoba. Novo zapošljavanje traži 
koordinatora i voditelja projekta. Tu su sredstva osigurana iz europskih sredstva. Materijalni 
rashodi su povećani za 2 milijuna 662 tisuće kuna. Zbog tekućeg investicijskog održavanja 



cesta, zbog održavanja izbora (Europskih i vijeća nacionalnih manjina) i rashodi za nove 
projekte zgrada u Ulici Vladimira Nazora 22 i škola u Garešničkom Brestovcu. Subvencije su 
smanjenje za nekih 25 tisuća kuna. Prema podacima od prošle godine. Povećali smo radi 
uravnoteženja proračuna rashode za nabavu opreme za ono na što se najviše javljaju za što 
su najviše zainteresirani, a maknute su one mjere gdje već dvije godine nije bilo nikoga 
zainteresiranoga. Sportske igre mladih 10 tisuća kuna. Donacije Gradskom društvu Crvenog 
križa Garešnica od 10 tisuća kuna povećano temeljem zakona. Kako se nama povećavaju 
prihodi tako i moramo prema Crvenom križu kao i prema Vatrogasnoj zajednici uskladiti. 
Turističkoj zajednici 30 tisuća i kapitalna pomoć trgovačkom društvu Komunalcu 38 tisuća i to 
je jedan projekt koji se proteže iz prošle godine, a to je kanalizacijska mreža. Rashodi za 
nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani su za 100 tisuća kuna to se odnosi na 
kupnju zemljišta. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tu imamo preko 4 
milijuna – to je cesta prema Poduzetničkoj zoni, garaža za potrebe JVP-a. Tu garažu će 
sufinancirati JVP sa 150 tisuća tako da smo to planirali na prihodovnoj strani. Što se tiče 
Tehno parka sada je to pri kraju i tu su usklade i imamo sve čišće i konačnije brojke. 
Reciklažno dvorište  oko 2 miliona i 900 planirano je u prošloj godini, ali je iznos povećan za 
1 milion i 300 kada su nam odobrili sredstva. Što se tiče projekata mi smo projekte dobili, da 
li će se oni uspjeti odraditi u ovoj godini, to je ono što je gospodin Glavaš spomenuo, mi 
ćemo svakako krajem godine imati rebalans upravo zbog same dinamike prolaženja tih 
projekata, javna nabava i drugo. Vjerojatno ćemo nešto smanjivati, a nešto povećavati ovisi o 
tempu izvođenja svih tih radova. 
 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća otvorio glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O I. IZMJENI PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE  

ZA 2019. GODINU 
 
i 
 

ODLUKU  
O I. IZMJENI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GAREŠNICE  

ZA 2019. GODINU 
 
 
 

(Prilog: Odluka o I. izmjeni Proračuna Grad Garešnice za 2019. godinu i Odluka o I. izmjeni 
Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2019. godinu te  tablica s I. Izmjenama Plana 
razvojnih programa Grada Garešnice za 2019. godinu) 
 

 
 
 

Točka 9. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena Prostornog plana Grada Garešnice vijećnici su 
dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 21. svibnja 2019. 
godine na svojoj 6. sjednici. Da je razmotrio i raspravio Odluku o donošenju IV. izmjena 
Prostornog plana Grada Garešnice te da predlaže Gradskom vijeću da navedenu Odluku 
donesu u predloženom tekstu. 



Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O IV. IZMJENAMA PROSTORNOG PLANA  

GRADA GAREŠNICE 
 
 
(Prilog: Odluka o donošenju IV. izmjena Prostornog plana Grada Garešnice) 
 
 

Točka 10. 
 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 21. svibnja 2019. 
godine na svojoj 6. sjednici. Da je razmotrio i raspravio Odluku o dopuni Odluke o 
nerazvrstanim cestama na području Grada te da predlaže Gradskom vijeću da navedenu 
Odluku donesu u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Miroslav Mauher i pročelnik Miroslav Gerstner. Vijećnik 
Miroslav Mauher rekao je da je jedino bila dilema što nismo mogli donesti zaključak šta sad 
napraviti da li da ovo bude Odvojak Martina Humljana ili Odvojak Nazorove ili da se promjeni 
naziv Ulica park. Iz nekoliko razloga, a to je Dubravac pokušao riješiti međutim nije mogao. 
Dogovorili smo se neka bude Odvojak Martina Humljana, ali to uzmite sa rezervom da vidite 
ako to tako prolazi iz drugih razloga. U raspravu se uključio pročelnik Miroslav Gerstner koji 
je objasnio zašto se to radi, a to je zato što ta ulica nije bila registrirana kao ulica, a ide se u 
uređenje trga i Nazorove ulice i mora ona biti u geodetskom elaboratu. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
ODLUKU  

O DOPUNI ODLUKE  
O NERAZVRSTANIM CESTAMA  

NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 
 
 
(Prilog: Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice) 

 
 

Točka 11. 
 

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. 



Uvodno obrazloženje navedene Odluke dao je gradonačelnik Josip Bilandžija, a u raspravi 
su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Gradonačelnik Josip Bilandžija u uvodnom obrazloženju rekao je da je izmjena Odluke 
prvenstveno napravljena radi povećanja aktivnosti i poslova vezanih uz projekte koji se 
financiraju iz fondova EU. Radna mjesta vezana za te projekte popunjavati će se u skladu sa 
potrebama i ona obuhvaćaju rad na određeno vrijeme do završetka projekta. U Upravnom 
odjelu za gospodarstvo su sistematizirana nova radna mjesta viši savjetnik za imovinsko-
pravna pitanja. To je pravnik bez položenog pravosudnog ispita. Mi trenutno nemamo 
zaposlenog pravnika, a što svakom gradu treba. Ovdje u sistematizaciji imamo i viši 
administrativni referent također nešto što mi nemamo, a ostavili smo mogućnost da u slučaju 
potreba imamo sistematizirana radna mjesta. Što se tiče Upravnog odjela za financije tu 
imamo novo sistematizirana mjesta, a to je viši stručni suradnik za računovodstvo i financije. 
Prije samo imali stručni suradnik, ali osoba koja radi na tome nije mu bila priznata visoka 
stručna sprema. Tu je stručni suradnik za provedbu EU projekata u slučaju potreba na 
određeno vrijeme. Sve je to radi potreba provedbe projekata. Imamo voditelje projekata i 
koordinatore i oni plaću dobivaju iz EU projekata. Sve to treba postaviti budući da je grad 
nositelj projekata moramo imati takvu sistematizaciju da možemo zaposliti ljude koje projekt 
traži. Imamo i povećanje koeficijenata za višeg stručnog suradnika sa 3,40 na 3,60 i stručnog 
suradnika za opću upravu sa 2,85 na 3,00 to su prije ove odluke bili najniži koeficijenti. Treba 
naglasiti da se radi o puno složenijim poslovima, ljudi imaju jako puno poslova i obaveza. To 
je sve manje povećanje, ali korektno jer se je povećao obim poslova. Nadalje u raspravu se 
uključio vijećnik Siniša Glavaš. Ovih dana sam imao priliku razgovarati sa vašim 
zaposlenicima u gradu i došao sam do nekih malih informacija. Drago mi je da povećavate 
koeficijente i ako je proračun u plusu logično je da nagradite ljude koji rade jer to sve paše, 
ali zamoljavam gradonačelnika ukoliko je to moguće kao vijećnik da ako već povećavate 
koeficijente da to napravite linearno. Bez iznimaka i naravno recipročno prema godinama 
staža provedenih u gradskoj upravi. Neki ljudi rade i po 20, 30 godina i njima se nisu mijenjali 
koeficijenti dok se nekima mijenjaju nakon par godina radnoga staža. Sada dolazimo u 
pitanje radi ili se tu o podobnima ili sposobnim? Gradonačelnik se osvrnuo na izlaganje 
vijećnika Siniše Glavaša rekavši da smo neposredno prije ovoga imali povećanje plaće za 
jako puno djelatnika u gradskoj upravi. Izjednačili smo referente. Mislim da je to pravedno. Ti 
koeficijenti su maksimalno ono što zakon dozvoljava. Ova odluka je sukladan zakonu ništa 
nije izvan zakona. Mislim da je uredu da ljudi koji rade i vikendom i duže da je korektno da 
budu i plaćeni. Predsjednik vijeća je rekao da ljudi koji rade u gradskoj upravi su zaposlenici 
grada i  moraju odrađivati svoj posao i nema tu podobnih i nepodobnih.   
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 12 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 12. 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći gradonačelnika i visini naknade za rad 
zamjenicima gradonačelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa vijećnici 
su dobili u digitalnom obliku.  



Uvodno obrazloženje Odluke je dala pročelnica Upravnog odjela za financije Mirela Kozmač. 
Tu se radi o usklađivanju sa zakonskim odredbama zato što u zakonu piše da osnovica za 
izračun plaće dužnosnika  gradonačelnika odlukom određuje Vlada i iznosi  3.89, a 
maksimalni koeficijent za gradonačelnika koji imaju više od 10 tisuća stanovnika je 5,27. Za 
sada smo imali mali 3,18, a osnovica je bila 4,63. Nismo bili u nikakvim prekršajima ,ali da bi 
se uskladili i radi lakšeg praćenja da li je usklađen sa zakonom sada je 3,89 osnovica, a 
koeficijent je 4,60 dakle još dosta ispod onih 5,27. Isto tako bih htjela napomenuti da 
gradonačelnik nema pravo na prekovremene, nema pravo na godišnji odmor, na regres, na 
dar za djecu na jubilarnu. Ako ostaje subotom i nedjeljom raditi to mu se ne može platiti. 
Njemu plaća ostaje onakva kakva je, fiksna plaća. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

  ODLUKU  
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆI GRADONAČELNIKA 

 I VISINI NAKNADE ZA RAD ZAMJENICIMA GRADONAČELNIKA  
KOJI DUŽNOST OBAVLJAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

 
 
 

(Prilog: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći gradonačelnika i visini naknade za rad 
zamjenicima gradonačelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 

 
 
 

Točka 13. 
 

Prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Josip Bilandžija. Novi Statut se donosi radi usklađivanja 
sa Zakonom o knjižnicama  koji je izglasan 28. veljače 2019. godine. Prijedlog je da i dalje 
imamo upravno vijeće od tri člana. Dva člana predlaže osnivač, a jedan je od zaposlenika 
knjižnice. Novim zakon može biti upravno vijeće, ali i ne mora.  
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU  
O DAVANJU SUGLASNOSTI  

NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE  
„ĐURO SUDETA“ GAREŠNICA 

 
 

(Prilog: Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica, Prijedlog Upravnog 
vijeća Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica, Odluka o davanju suglasnosti 
na Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica) 



Točka 14. 
 
Prijedlog Odluke o ukidanju postrojbe civilne zaštite Grada Garešnice vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU  
O UKIDANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE  

GRADA GAREŠNICE 
 
 
(Prilog: Odluka o ukidanju postrojbe civilne zaštite Grada Garešnice) 

 
 

Točka 15. 
 

Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica za 2018. godinu vijećnici 
su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za riječ se javio vijećnik Siniša Glavaš, a u raspravu se uključila direktorica Turističke 
Daniela Belak. Vijećnik Siniša Glavaš javio se za riječ i pitao što je sa putokazima koji su bili 
postavljeni pa i sa putokazom koji je bio pred obrtom Glavaš? To je putokaz koji je bio strgan 
pa ste bili obaviješteni da je strgan, ali poslije toga nije ništa bilo poduzimano i ovom prilikom 
Vas molim ako se može taj putokaz vratiti na bilo koji način tamo gdje je bio. Obavijestio sam 
i vas i Komunalac. Direktorica Turističke rekla je da je to putokaz stazama Graničara koji 
obilježava lokal Joco. Jedne subote dok je radio disco netko je strgao taj putokaz. Gospodin 
Glavaš je to prijavio. Riješiti ćemo taj problem. Što se tiče drugih putokaza to su putokazi 
prekogranične suradnje Putovima baštine i tu oni nisu na popisu. Javili smo se na javni poziv 
Hrvatske turističke zajednice i neslužbeno znam da smo dobili neke novce i ići će novi 
putokazi gdje će se označiti ne samo Sobe Glavaš i Sobe Balja već i svi drugi objekti 
iznajmljivača. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU 

TURISTIČKE ZAJEDNICE SJEVERNA MOSLAVINA GAREŠNICA 
ZA 2018. GODINU 

 
 

(Prilog: Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica za 2018. godinu i 
Financijsko izvješće Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Garešnica za 2018. godinu) 

 
 
  
 
 



Točka 16. 
 

Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture 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 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU 

ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA GAREŠNICE  
ZA 2018. GODINU 

 
 

(Prilog: Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice za 2018. godinu) 
 
 

Točka 17. 
 

Izvješće o radu Sportske zajednice 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 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU 

SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE 
 ZA 2018. GODINU 

 
 

(Prilog: Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnice za 2018. godinu) 
 
 

Točka 18. 
 

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 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 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE  

ZA 2018. GODINU 



(Prilog: Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2018. godinu, Financijsko 
izvješće Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2018. godinu i Izvršenje Financijskog 
plana za 2018. godinu) 
 

 
 

Točka 19. 
 

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2018. godinu vijećnici su 
dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Sve vijećnike i prisutne pozdravila je ravnateljica Crvenog križa Garešnica Melita Lozina , a 
vijećnik Siniša Glavaš pohvalio je rad Crvenog križa Garešnica te naročito želim pohvaliti 
empatiju i pijetet tih ljudi volontera iz Crvenoga križa prema naročito starijim i nemoćnim 
osobama s područja Grada Garešnice. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA GAREŠNICA  

ZA 2018. GODINU 
 
 

(Prilog: Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2018. godinu i 
Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2018. godinu) 
 
 

Točka 20. 
 
Izvješće o radu „Sajam Uljanik“ za 2018. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš, pročelnik Miroslav Gerstner i predsjednik 
Gradskog vijeća Željko Starčević. 
Predsjednik Gradskog vijeća tražio je da ravnatelji i direktori kod svojih Izvješća budu prisutni 
na Gradskom vijeću prilikom podnošenja njihovih izvješća. Budući da svaki put pročelnik 
iznosi izvješće za Sajam Uljanik mislim da je tu došlo vrijeme da se vidi da li tu ima potrebe 
da bude gospodin Lojkić ili netko drugi tko će dolaziti na Gradsko vijeće i obrazlagati izvješće 
ako ima pitanja i odgovarati na to, a ne da pročelnik odgovara na pitanja i iznosi izvješće. 
Vijećnik Siniša Glavaš rekao je da se vidi da se minus vuče unazad pet, šest, osam, 
dvanaest godina i postavlja se pitanje da bez obzira na starost i običaje koji se održavaju u 
Uljaniku na sajmu postavlja se pitanje zašto nešto što stvara gubitak da se i dalje gura, a 
ujedno ako čovjek koji za to dobiva novce ne može doći i podnijeti izvješće i reći zašto je to 
taj minus i što se može napraviti da taj rad sajma bude u plusu i zato ću glasati protiv 
ovakvog izvještaja. Pročelnik Miroslav Gerstner se uključio i rekao da gospodin Lojkić za svoj 
rada nema nikakve naknade. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika, 11 ih je glasovalo ZA dok je 1 bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 11 glasova ZA prihvatilo je 

 
 



 
IZVJEŠĆE O RADU „SAJAM ULJANIK“ 

 ZA 2018. GODINU 
 
 
 
(Prilog: Izvješće o radu „Sajam Uljanik“ za 2018. godinu i Financijsko izvješće Sajam Uljanik 
za 2018. godinu) 

 
 

Točka 21. 
 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje 2017.-2022. 
godine za 2018. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i Miroslav Mauher te predsjednik Gradskog 
vijeća Željko Starčević. Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je da se sljedeći put to Izvješće 
stavi na Odbor za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša da to raspravi 
nadležni odbor. Prvi za raspravu javio se vijećnik Miroslav Mauher rekavši da se mora vratiti 
na gospodarenje otpadom jer ne može biti zadovoljan s onim što se trenutno čini i ne može 
biti zadovoljan s dijelom izvješća. Dio izvješća je dobro napisan prezentiran s količinama 
otpada koji se prikupljao međutim postoji onaj drugi dio šta smo mogli više napraviti da smo 
mogli poboljšati i smanjiti tu količinu otpada koji se deponira. Ne znam zbog čega već nismo 
ubacili tu vreće za skupljanje plastike, metala, stakla. Samim time bi smanjili količine kod 
miješanog otpada. Tu nam ne trebaju nikakva posebna financijska sredstva, tu nam ne 
trebaju javni natječaji da bi išli s tim. Slažem se da je tu veći problem za kompost, ali ovo 
drugo se može na brzi način s vrećama. Kako papir slažemo u vreće i ostali otpad možemo 
tako deponirati u njih. Sačekati da se jedanput mjesečno ili jedanput tromjesečno dođe 
pokupiti taj dio otpada. Zamjerka je i ta, što sam već i prije rekao da svako domaćinstvo mora 
dobiti knjižicu gdje bi svi ljudi stvarno bili upoznati sa svakim detaljem oko razvrstavanja oko 
odvoženja i na kraju oko kompostiranja tog otpada. Uključio se dalje u raspravu vijećnik 
Siniša Glavaša da je oko toga otpada i stvar osobne kulture odnosno ne kulture. Ti zeleni 
otoci kad su izašli pa bi se za vikend pojavila čuda od madraca razmišljao bi pa Komunalac 
nije napravio svoj posao, ali onda kad vidim da kod tih zelenih otoka ljudi dovoze bicikle, 
kišobrane, staro željezo, komunalni otpad. U tom dijelu ne mogu ništa prigovoriti Komunalcu  
jer oni ne mogu staviti dežurne ljude koji će tamo stajati i čekati i reći to nemoj ostaviti tu jer 
ljudi doslovce nemaju kulture i to osnovne kulture. S druge strane apelirao bih ne u ovom 
dijelu što Miro kaže kroz knjižice jer se kroz njih neće ništa naučiti ako ljudi u sebi nemaju 
ugrađeno dio svijesti da je ljepša zelena Garešnica. Predsjednik vijeća Željko Starčević 
nadovezao se i rekao da ćemo svi zajedno na tome poraditi i kultura je jako bitna i ne treba 
nam da se na kraju dovedemo do toga da ćemo svugdje morati staviti kamere i pitanje je da 
li je to potreba da putem kamera nadziremo naše građene? 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 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 RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE  
ZA 2018. GODINU 

 
 

 



(Prilog: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje 
2017.- 2022. godine za 2018. godinu i Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje 2017.-2022. godine za 2018. godinu) 
 
 
 

Točka 22. 
 

Razno. 
 
Vijećnik Siniša Glavaš rekao je da je pozorno slušao pročelnicu Mirelu Kozmač kada je rekla 
da ćemo Wi-Fi dobiti preko Europske unije iz sredstava Europske unije. Nedavno ste imali da 
100 gradova dobiva besplatan Wi-Fi i gledao sam po tim gradovima i Grada Garešnice tamo 
nema ni u rezervi. Mislim si zašto onda tu nismo imali brzi prst. Gradonačelnik Josip 
Bilandžija rekao je da nas nema na spisku zato što smo to već prije svih tih sto gradova 
iskoristili dakle mi smo bili puno brži od toga brzog prsta. U toj prvoj turi smo dobili vaučer od 
15 tisuća eura. Mi smo bili među onih 27 gradova koji su bili među prvima koji su odradili taj 
projekt. Isto tako iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice smo dobili 600 tisuća kuna 
za pristupnu cestu iz Ministarstva regionalnog razvoja u kojem imamo državnog tajnika. 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 11:11 sati. 
 
 
 

 
ZAPISNIK VODILA:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                              

  
      Ivana Burić    Željko Starčević 
 


