
 

ZAPISNIK 
sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 07.rujna 2020. godine 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 09:05 
sati. 
 
Prisutni: Željko Starčević, Dejan Darvaš, Ivica Trupinović, Kristina Fadljević, Mateja 
Marijanović, Anđelko Matijaš, Mladen Greidl, Vladimir Šrajber, Milan Rajšić, Miroslav 
Mauher, Siniša Glavaš, Aleksandra Hojka i Zdravko Jakopović 
 
Odsutni: Gordana Juraić, Mato Mlinarić, Slaven Đurđević i Mato Bombini 
 
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grad Garešnice), Željko Rijetković (zamjenik 
gradonačelnika i predsjednik Sportske zajednice), 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 Garešnica i Voda Garešnica d.o.o.), Maja 
Jurković (ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica), Alen Đuranić (načelnik Policijske 
postaje Garešnica), Tomislav Kunješić (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Garešnica), 
Maja Dizdarević (ravnateljica Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica), Željko 
Kosihajda ( v.d. direktor Krugovala 93,1 MHz d.o.o. za 2019. godinu), Melita Lozina 
(ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Garešnica), Daniela Belak ( direktorica 
Turističke zajednice Sjeverna Moslavina), Ana-Marija Župančić ( direktorica Lokalne razvojne 
agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.),  te predstavnici medija. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 
2. Aktualni sat 
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja  2020. godine 
4. Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje 

Grada Garešnice za 2019. godinu 
5. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2020. godinu 
6. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2019. godinu 
7. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnice za 2019. godinu 
8. Izvješće o radu Sajam Uljanik za 2019. godinu 
9. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2019. godinu 
10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2019. godinu 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti na Prijedlog Plana upisa 

djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak za pedagošku godinu 2020/21. 
godinu 

12. Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2019. godinu 
13. Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2019. godinu 
14. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2019. godinu 
15. Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina za 2019. godinu 
16. Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za 

2019. godinu 
17. Izvješće o poslovanju za 2019. godinu – Komunalac d.o.o. Garešnica  
18. Izvješće o poslovanju za 2019. godinu – Voda Garešnica d.o.o. 
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 



 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 
uvjete komunalne usluge javne tržnice na malo 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju 
povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica 
i Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zakup poslovnog prostora u Tehno parku 
Garešnica 

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, cijeni i 
postupku prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica 

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju na upravljanje, korištenje i 
održavanje objekta dječjeg vrtića 

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
kupoprodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica 

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o II. izmjenama i dopunama Programa 
mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Garešnice za razdoblje 
2016.-2020. 

26. Donošenje Rješenja o izboru članova Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća 
Grada Garešnice 

27. Razno 
 
                                                                  
Predsjednik Gradskog 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 20. sjednice Gradskog vijeća, održane 08. lipnja 2020. godine. 
Primjedbi nije bilo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog 
vijeća, održane 08. lipnja 2020. godine. 
 

 
Točka 2. 

 
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
 
1.a)  Pitanje postavlja vijećnica MATEA MARIJANOVIĆ za gradonačelnika JOSIPA 
BILANDŽIJU – s obzirom da sam majka jedne vrtićanke i s obzirom na početak pedagoške 
godine moje pitanje upućeno je gradonačelniku i odnosi se na vrtić. Da li su sva djeca s 
područja Grada Garešnice upisana u dječji vrtić i da li vrtić ima sve potrebne dozvole za rad 
sa našim najmlađim sugrađanima? 
 
1.b) Pitanje postavlja MATEA MARIJANOVIĆ također za gradonačelnika JOSIPA 
BILANDŽIJU – što se tiče projekta Zeleni vrtovi Poilovlja, u kojoj su fazi radovi na budućem 
Centru za posjetitelje? 
 
- a) Gradonačelnik Josip Bilandžija rekao je da je novi dječji vrtić projekt u vrijednosti 12,6 
milijuna kuna završen. To je projekt koji smo jako dugo čekali i koji je donio promjene u 



 

Gradu Garešnici. U skladu sa epidemiološkom situacijom nismo imali onako zvanično 
otvorenje vrtića. To će uslijediti u kraćem vremenskom periodu, ali u manjem obimu. Vrtić 
ima sve potrebne dozvole. Vrtić je počeo sa radom u utorak 01. rujna 2020. godine. Ono što 
nas jako veseli je to da nema više liste čekanja u Gradu Garešnici. To je nešto što je bio 
veliki problem. Htjeli smo pomoći tim mladim obiteljima i lista čekanja koja je postojala u 
Gradu Garešnici više ne postoji. Ne postoji niti jedno dijete za koje je predan zahtjev, a nije 
primljeno u vrtić. Mi trenutno imamo u novom vrtiću koji je na novoj lokaciji u Ulici kralja 
Tomislava imamo upisano 116 djece. U bivšem vrtiću u Ulici Petra Svačića imamo 60 djece, 
a u Područnom vrtiću u Garešničkom Brestovcu imamo 52 djece. To je ukupno 204 djece. 
Predškolu pohađa 40 djece. To je zaista projekt koji je donesao nove vrijednosti i ne treba 
zaboraviti činjenicu da je taj projekt donio i nova zapošljavanja. Zaposleno je 10 odgajatelja, 
pomoćna kuharica, spremačice. 
 
 
- b) Što se tiče Centra za posjetitelje to je najvrjedniji projekt Grada Garešnice. Vrijednosti 
21,6 milijuna kuna. U sklopu toga projekta imati ćemo poučnu tematsku stazu u dužini 11,7 
kilometara sa edukativno poučnim punktovima, dječjim igralištima i u Hrastovcu i u Kaniškoj 
Ivi. Ono što treba reći je da treba težiti razvoju onoga što mi imamo. Mi nemamo niti lječilište, 
niti Petrokemiju, niti bolnice ono što mi imamo je čista priroda i mogućnost razvoja lova, 
ribolova. Imamo mogućnost razvoja gastro ponude i tome trebamo težiti. Ono što treba 
spomenuti je da trebamo imati infrastrukturu i za to je bitan Centar za posjetitelje. Uređuje se 
unutrašnjost, stolarija je postavljena, radi se krovište i naravno puno toga još tu ima da bi se 
došlo do završetka, ali ono što sam siguran projekt će udovoljiti potrebama Grada Garešnice 
i razvoju turističke ponude  
 

 
2. Pitanje postavlja vijećnik VLADIMIR ŠRAJBER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Imamo jedan problem sa reciklažnim smećem u Gradu Garešnici. Kako smo upoznati dovozi 
se razno smeće na te točke koje su sada napravljene i tu se stvara raznoliko smeće koje nije 
za reciklažu ili nešto drugo. I pošto smo upoznati da reciklažno dvorište u izgradnji zanima 
me u kojem je stadiju to reciklažno dvorište i kada možemo očekivati njegovo otvorenje? 
 
 
- Gradonačelnik Josip Bilandžija – reciklažno dvorište je jedan projekt kojim želimo smanjiti 
količinu otpada koje se odvozi na odlagalište Johovača. Svi smo svjesni činjenice da zeleni 
otoci u nekim momentima izgledaju onako kako ne bi trebali izgledati. Pojedini naši građani 
ostavljaju otpad na mjestu neprimjerenom za tu vrstu otpada i to treba svakako riješiti. Tu će 
uvelike pridonijeti izgradnja reciklažnog dvorišta gdje ćemo imati priliku odvojiti, razvrstati i 
smanjiti količinu otpada koje će se odvoziti na naše odlagalište Johovača. Projekt je u 
samom završetku i vrijednost projekta je 3,5 milijuna kuna. Vrlo skoro očekujemo otvorenje 
reciklažnog dvorišta i samim time ćemo maknuti zelene otoke s područja Grada Garešnice i 
pobrinuti se da na taj način naš grad izgleda ljepše nego u ovom trenutku što se tiče zelenih 
otoka. Svi smo svjesni činjenice da zeleni otoci u blizini gradske tržnice isto tako u Ulici 
Andrije Lustiga Dade izgledaju neprimjereno i ovim putem opet molim, apeliram, budući da 
imamo spremnike za sve vrste otpada, budući da imamo komunalno poduzeće koje brine o 
odvozu otpada i sve je regulirano, molim da se držimo reda. 

 
3. Pitanje postavlja vijećnik MILAN RAJŠIĆ za direktora Komunalca DRAŽENA BENGEZA – 
budući da na društvenim mrežama ovih dana kruže razne priče i dezinformacije, a tiče se 
oko prevrtanja kamiona za odvoz smeća u Malom Pašijanu pa bih želio da direktor 
Komunalca izvjesit javnost oko toga prevrtanja. 

 
- Direktor Komunalca d.o.o. Dražen Bengez rekao je da te natpise ne želi komentirati. . 
Činjenica je, da se kamion koji je prevozio smeće prevrnuo nekih 400 metar od odlagališta 
odnosno 150 metara od naše rampe u posjed jedne fizičke osobe, točnije u kukuruz. Mi smo 



 

kontaktirali vlasnika posjeda koji je tada bio na moru. Odmah smo reagirali i naši ljudi su to 
odmah očistili. S vlasnikom smo se dogovorili da kada se vrati s mora da dođe da se 
dogovorimo oko štete. Isto tako kontaktirali smo i vlasnika kamiona. Nema ništa spornoga. 
Vlasnik je o svemu kontaktiran, obaviješten. Suglasio se sa svime što smo mu predložili. 
Mislim da nema potrebe dramatizirati, neki dan je bilo prevrtanje kamiona u Palešniku 
nažalost sa smrtnim posljedicama, a moglo se prevrtanje desiti i u Kapelici u bilo kojem dijelu 
grada. Nije bilo otpada za zagađivanje egzistencije, a kako sam već rekao vlasniku zemlje 
biti će nadoknađena šteta. 
 
4.a) Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ  za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
moje pitanje je što je s domom za umirovljenike? Predsjednik vijeća kaže da već napamet 
zna moja pitanja, naravno da ih znade zato što ću biti ustrajan sa svojim pitanjima i nastojati 
da se dom za umirovljenike napravi u Garešnici. Iz razloga što ste lošom gospodarskom i 
ekonomskom politikom grad sveli na grad umirovljenika, a to ste i sami utvrdili u svojem 
izlaganju i da li je ikada došlo do sastanka kako smo dogovarali između gradonačelnika, 
župana Bajsa i tajnika u Ministarstvu regionalnog razvoja Žunca oko izgradnje doma za 
umirovljenike? 
 
b) Vijećnik SINIŠA GLAVAŠ – za ovom govornicom moram reći da ovo sve što čujem, ovo 
što ste pričali vi gradonačelniče i direktore Komunalca sam sebi ne mogu vjerovati. Sada 
Vama direktore Komunalca postavljam pitanje do kada mislite dovoziti otpad u enormnim 
količinama iz cijele Hrvatske nepoznatog sadržaja, a vidljivo je iz sadržaja prevrnutog 
kamiona na njivu Danijela Kekovića i onda još jedno potpitanje zašto bi Komunalac 
razgovarao o obeštećenju Daniela Kekovića ako kamion nije od Komunalca? 
 
 
- a) Gradonačelnik Josip Bilandžija – opet netočna tvrdnja. Nisam niti jednom jedinom 
rečenicom rekao da nemamo ulaganja. Nisam ni spominjao ulaganja u razvoj gospodarstva, 
ali sada ću ja Vama, budući da ste vi bili ti koji ste ponukali i nas sve ovdje da se malo 
prisjetimo, budući da vi dezinformirate naše građane kako nemamo projekta i razvoja. 
Organizirali smo zato i ovo Gradsko vijeće u Tehno parku kako bi vam dali do znanja i 
informirali o našim projektima koji su završeni. Ovaj Tehno park ima nove poduzetnike i ako 
ne vjerujete možete se spustiti kat niže i u prizemlje gdje će te vidjeti nove poduzetnike. Isto 
to očekujemo i u Poduzetničkoj zoni. Vrlo vjerojatno i vrlo skoro. Ovdje u ovu zonu i Tehno 
park uloženo je 33 milijuna kuna. Jesu to ulaganja u razvoj gospodarstva, ja mislim da jesu. I 
ne treba širiti dezinformacije stoga predlažem da se od sada Gradska vijeća održavaju svaki 
put na drugim mjestima. U svim novouređenim objektima Grada Garešnice. Npr. slijedeće 
vijeće neka se održi u Maloj sali Hrvatskog doma koja će biti uređena, onda se možemo 
preseliti u veliku salu Hrvatskog doma, onda u novi vrtić, u školu Hrastovac, Brestovac i tako 
daje pa da se vidi što i koliko se radi, da sve obiđemo i maknemo sumnju da ulaganja u 
gospodarstvo Grada Garešnice nema. Tu smo zaboravili i mnoge ceste i nogostupe i vjerujte 
projekta ima novih, radi se na novim projektima. Mi ćemo nastaviti i nećemo stati. Zaboravio 
sam i Centar za posjetitelje i Hrvatsku knjižnicu i čitaonicu „Đuro Sudeta“. Mogu ja i nastaviti, 
ali mislim da je dovoljno i molim Vas da sa tom demagogijom i širenjem dezinformacija 
stanete. Budite sigurni da je istina najveća vrijednost. Spomenuli ste dom za umirovljenike i 
koliko se sjećam spomenuli ste kupovinu prostora od Modee. Prostor od Modee je vaša 
davno ispričana priča. Problem oko doma je subvencionirana cijena doma u Garešnici. 
Postoje mnogi domovi koji su krenuli s tom idejom, ali nisu dobro subvencionirali cijenu i to je 
veliki problem. Naravno da ćemo mi težiti i naša je želja da u budućnosti stvorimo preduvjete 
za dom za umirovljenike. U to budite sigurni. To je nešto što mi u interventnom planu Grada 
Garešnice imamo. Imamo veliku želji, ali tu opet dolazimo do problema do te 
subvencionirane cijene. Hoćete li moći izdvojiti 5.000,00 kuna za dom? Danas na području 
Grada Grešnice imate domove za umirovljenike. Oni postoje.  
 
 



 

-b) Ono što se spomenuli to je odlagalište Johovača. Ne mogu se složiti s vama da se na 
područje našeg odlagališta Johovača odlaže opasni otpad. Ako imate potkrepljujuće podatke 
ja Vas molim da u pisanom obliku to pošaljete. Što se količine otpada na odlagalištu 
Johovača morate znati jednu činjenicu, a to je da je cijena komunalnih usluga 20 godina ista. 
Da smo 20 godina na usluzi naših građana. Da je cijena odvoza po jednom kućanstvu 45 
kuna plus PDV. Ja Vas molim da odete negdje na Internet i potražite cijene odvoza otpada 
ostalih gradova i onda će te se vrlo brzo uvjeriti da Komunalac radi dobro, da je cijena vrlo 
niska te više nego zadovoljavajuća za naše građane. Možete u izvješću Komunalca vidjeti 
koliko se ulagalo i u opremu i u nove strojeve. Što se tiče odvoza otpada, pa naravno da se 
doveze otpad, kako ste vi mislili? Ono što vi prezentirate je neistina da se tu dovozi otpad 
opasan za naše građane. Direktor Komulaca Dražen Bengez uključio se u odgovaranje na 
pitanje oko odlagališta Johovača. Svako vijeće ponavljamo jedno te isto. Kada se tamo 
spominje da se na odlagalište Johovača dovozi otpad sumnjivog podrijetla ja bih volio da 
onaj koji to prezentira javnosti da to i dokaže inače ćemo podići tužbu protiv pojedinca koji 
opet iznosi laži. Nakon laži prvog lažova grada pokazati ću vam nalaz inspekcije koji je od 
20.07.2020. godine koji su došli u nadzor zbog opetovanih neistina koje se iznose. Zapisnik 
je na nekih 8 stranica. Da ne čitam cijeli zapisnik ono što je najvažnije je inspekcijsko 
utvrđenje gdje piše da nisu utvrđene nepravilnosti. Po ne znam koji put moram čitati 
inspekcijskih nalaz radi pojedinaca, a sve piše u nalazu i izvješću. 
 
5.a) Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER – imam dva pitanja koja bih postavio 
predsjedniku Gradskog vijeća. Prvo pitanje je pitanje buvljaka? Pitanje buvljaka povlači se na 
ovom vijeću već preko godinu dana. Nitko ga nije ni taknuo da se riješi. Na jednom od 
zadnjih, predzadnjih vijeća usuglasio se predsjednik vijeća, osobno vi Željko da će se to 
riješiti, da je to lagano pitanje. U komunalnom redu i piše da je to i odluka grada. Mene sada 
zanima da li ste uopće išta poduzeli po tom pitanju i hoćete li na kraju krajeva natjerati 
gradsku upravu da to pitanje riješi. Zašto forsiram na tom buvljaku? Iz dva osobna razloga. 
Prvo da tom našem placu dajemo jednu novu živost, da se taj buvljak održava subotom pa 
da bude subotom i prodaja voća, povrća i zelenjave, mlijeka i sličnih proizvoda na placu. 
Sigurno da će se to događati čim se napravi malo veća frekvencija ljudi. S druge strane ako 
ste primijetili u medijima se pokazuje da i drugi gradovi organiziraju takve buvljake. Zašto to 
organiziraju? Zato što mi svi, i ja i mi i vi svi imamo nešto kod kuće što nam ne treba. Zašto 
to ne bismo iznijeli na buvljak da naši prijatelji, susjedi mogu to kupiti za manje novca nego 
što to košta u trgovini. Zašto ne ako nešto na kraju krajeva i ne možemo prodati i ako nema 
novaca ne bismo to nekome poklonili. Ja vas molim čak i inzistiram da danas donesemo 
prijedlog ili da ili ne, a ne da to više od godine dana visi u zraku, a da nitko ništa nije 
poduzeo. 
 
 
 b) S obzirom da radim posao tajnika u udruzi umirovljenika koja bez obzira i na ovu godinu, 
u ovoj epidemiji broji 250 članova. 250 članova koji su platili članarinu, a po spisku nas  ima 
preko 300. Između penzionera se postavlja pitanje koji su to kriteriji za pomoć u kući i starijim 
domaćinstvima, starijim osobama? Da li su to isključivo dobni kriteriji, da li su to financijske 
mogućnosti, da li je to imovinska kartica? Na koji način se to rješava? Od koga mogu dobiti 
te kriterije da u udruzi to imam da im osobno to mogu davati ili kuda da upućujem ta pitanja 
ljudi? Molimo bih vas da se to izbalansira i da nas kao udrugu umirovljenika uključite u to 
kome treba pomoć u kući. 
 
a) Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević rekao je da što se tiče buvljaka da je to i 
zadnji put rekao da tu nema nikakvih problema da nadležni odjel pripremi Odluku i da uopće 
nije problem. Da se u dogovoru s gradom i Komunalcem to i ostvari. To imaju i drugi gradovi 
i ne vidim razloga da to nemamo i mi. Evo prihvaćam da sam ja taj koji je to rekao da će to i 
učiniti i dat ću si truda da provjerim što to drugi gradovi imaju i što to mi možemo napraviti. 
Obavezujem se na to do slijedećeg vijeća. 
 



 

 
b) Što se tiče drugog pitanja to nije pitanje za Gradsko vijeće. Pomoć u kući starijim 
osobama je pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Zakon je tu vrlo jasan i sve osobe koje 
imaju problem i hoće riješiti taj problem mogu doći u nadležni Centar za socijalnu skrb  
prema mjestu prebivališta. Mogu doći i postaviti pitanje i ako ispunjavaju uvjete koji su u 
Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni svi će ostvariti pravo na pomoć u kući. Sve piše u zakonu, 
tu ima i financijski uvjet.  
 
 

Točka 3. 
 
 

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. godine vijećnici su 
dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Siniša Glavaš, Miroslav Mauher te gradonačelnik Josip 
Bilandžija. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Miroslav Mauher. Izvještaj gradonačelnika za razdoblje 
siječanj-lipanj sam pročitao i on je jako detaljno opisan. Ima puno toga što je gradonačelnik 
radio, ali ipak ne mogu biti zadovoljan gradonačelniče dok god ne prekinemo iseljavanje iz 
ovog našeg grada i dok ne vidim građevinske radove na nekima od ovih lokacija. Ovo drugo 
sve je u redu čak dapače pohvalno je. Međutim ipak ne mogu biti za taj izvještaj i ne mogu 
biti zadovoljan dok ne vidim i ovaj tu napredak. Dalje se za raspravu javio i vijećnik Siniša 
Glavaš. Kvalitetna suradnja Gradskog vijeća sa gradonačelnikom, puno se odradilo nakon 
konstruktivnih prigovora oporbe. Tko se ovdje smatra oporbom ili ne budu se pronašli i video 
uradaka o kojima je direktor Bengez govorio koje gradonačelnik nije mogao negirati jer nešto 
što je fotografirano ne može se negirati i zato se iskreno nadam ćemo po istom principu rada 
pomagati našim građanima i posljednjih 9 mjeseci do lokalnih izbora. Želim pohvaliti sve što 
je pozitivno napravljeno u Gradu Garešnici, ali mi imamo veliki problem u Gradu Garešnici i 
vi se morate probuditi. Do lokalnih izbora imate samo 9 mjeseci. Ono što nikad niste 
napravili, niste sazvali županijske vijećnike da se vidi gdje se još može pomoći našem gradu 
iako je županija Bjelovarsko-bilogorska za razliku od drugih gradova u županiji najviše 
ulagala u naš Grad Garešnicu. Što se tiče mjesnih odbora stvaran je maćehinski odnos 
prema nekim mjesnim odborima pa i prema žiteljima mjesnog odbora Garešnica, a najviše 
prema ulici Hrastovčić. Pola mjesnih odbora je zakinuto za ono što je bitno za elementarne 
životne potrebe u 21. stoljeću, a to je cesta, voda, kanalizacija, nogostup. O demografskoj 
slici da i ne pričam. Prema zadnjim informacijama za vrijeme vaše vladavine, političke 
vladavine vi ste protjerali oko 700 mladih i visoko obrazovanih ljudi u europske zemlje dok na 
mjestima direktora rade podobni, a ne sposobni i oni sa srednjom stručnom spremom. 
Zapošljavaju se podobni, a ne sposobni ljudi i zato građani razočarani napuštaju naš grad i 
odlaze sa suzama u očima u potrazi za boljim sutra nadajući se da će se popraviti situacija u 
Gradu Garešnici i da će dobiti priliku da žive na svojoj rodnoj grudi. Koliko ima zaposlenih u 
industriji? Pohvalio bih ovu zgradu, ali me muči ova nepokošena trava, muče me ovi 
kukuruzi, muči me to što nema industrije. Nažalost obistinilo se ono o čemu sam prije pričao, 
a to je da zona zjapi prazna i čeka ulagače u industriju. Predali ste Finag. Postajemo kanta 
za smeće za cijelu Republiku Hrvatsku. Što će biti s našom prirodom, s čistim vodama s 
pomorom ribe u ribnjacima, a oni su ujedno dio projekta Zeleni vrtovi Poilovlja? Što će te 
ponuditi turistima i čime će se ponositi Turistička zajednica Sjeverna Moslavina u koju ste što 
se vidi iz vašeg izvješća uložili blizu 3 milijuna kuna. Gradonačelnik Josip Bilandžja rekao je 
da se ne može složiti s ovom neistinom. Grad Garešnica potiče razvoj gospodarstva i 
zapošljavanja. Kao što sam vam već rekao ovaj Tehno park. Tu imate 5 novih tvrtki. Također 
ću vam spomenuti Start - up inkubator u bivšem prekršajnom sudu koji je popunjen. Imamo i 
sudskog tumača i logopeda. Potiče se stvaranje uvjeta za novo zapošljavanje. Ono što ste 
pričali u vezi Finaga nema veze s nama, mi nismo bili ni blizu, niti podizanju ruku blizu. To su 
tolike neistine. Što se tiče industrije u Poduzetničkoj zoni. Vi se morate sjetiti da smo 27.01 



 

otvorili Poduzetničku zonu, a samim tim i ovaj Tehno park. Zatim se morate sjetiti da je onda 
došlo korona. Da li smo mogli biti iznad nekog drugog gospodarstva u ovom svijetu. Pa svi 
su u problemima, ali ipak su se dogodila u Gradu Garešnici otvaranja novih tvrtki. Nove 
tvrtke, novi poduzetnici. Neki su se vratili iz Irske. Ako mi ne vjerujete spustite se jedan kat 
niže hodnik lijevo pa će te vidjeti pa će te se uvjeriti. Mi u gradu imamo volju i želju za stvoriti 
uvjete za razvoj gospodarstva. Ulaganjem u nove projekte stvaraju se uvjeti za razvoj 
poduzetništva. Oslobađanje za poslovne subjekte, subvencijama i zakupom poslovnog 
prostora u poduzetničkim inkubatorima nastoji se potaknuti naše poduzetnike i 
gospodarstvenike. Ono što će te i danas vidjeti jer imaju svoje izvješće je Poduzetnički 
centar koji je 2019. godine zapošljavamo 10 mladih osoba. Koji provode projekte grada koji 
samim tim rade projektnu dokumentaciju za naše poduzetnike, obrtnike, poljoprivrednike. 
Nastoji se izaći u susret svim našim građanima. Vi govorite da se ne radi ništa. Ja predlažem 
da odete i pogledate sve projekte. Jeste li svjesni činjenice da smo nedavno imali potpore za 
poduzetnike i obrtnike koji su bili pogođeni ovom epidemijom? Jeste li svjesni činjenice da 
Grad Garešnica već ne znam koju godinu za redom ima potpore za obrtnike i poduzetnike na 
području Grada Garešnice? Jeste li svjesni da smo za vrijeme covid-a oslobodili od plaćanja 
komunalne naknade, oslobodili smo od plaćanja zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih 
površina, odvoza komunalnog otpada, da smo išli na ruku našim građanima da smo 
oslobodili ih od plaćanja cijene vrtića. Da li zaista mislite da ovo što vi pričate i imate 
prezentaciju da to netko može u to povjerovati? Ljudi su svjesni činjenice da se na sve 
moguće načine pokušava napraviti ono što je u našim mogućnostima da našim ljudima 
pomognemo. To je naša želja, to je naša obaveza i zbog toga jesmo tu. To je moto i ideja 
zbog kojeg i jesam na ovom radnom mjestu. Budite sigurni da je tako. Ne mogu se zato 
složiti s vama i moje je pravo da javno iskažem nezadovoljstvo s vašim izjavama. Ono što 
svakako želim dodati je suradnja sa županijom. Pa naravno. Vrlo je bitno poštivanje 
institucija i župana i županije i županijske skupštine isto tako i gradonačelnika i zaposlenika 
grada i gradskih vijećnika. Vrlo je bitno biti korektan i onda reći da, ono što ste mogli u ovom 
trenutku ste napravili i ne treba na ovakav način ići prezentirati neistinu. Ja vas molim da 
krenemo u jednom drugom smjeru, budite sigurni da ovakav način, ovakav pristup neće 
vama donijeti nikakve bodove. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika 10 ih je glasovalo ZA dok su 3 vijećnika bila PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 10 glasova ZA prihvatilo  
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OD SIJEČNJA DO LIPNJA  
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(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2020.godine) 
 

  
Točka 4. 

 
Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje Grada 
Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Načelnik Policijske postaje Garešnica gospodin Alen Đuranić dao je uvodno obrazloženje 
navedenog Izvješća uspoređujući podatke iz 2019. godine sa onima koji su bili 2018. godine. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glava te načelnik Alen Đuranić. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Kao prvo pohvaljujem ovo izvješće Policijske 
postaje. Zamolio bih načelnika budući da je on među nama, ono što govorim i sa županijske 
govornice Nedavno smo imali izletavanje kamiona sa ceste u Palešniku. Više je to Zdenčac 



 

nego Palešnik i da je velik problem što ti kamioni tranzit vrše magistralnom cestom Kutina pa 
onda autoput, a mišljenja sam da bi ti kamioni trebali ići na Slavoniku i da bi ih na neki način 
tamo trebali skretati. Mišljenja sam da mnogi naši mjesni odbori na tom putu od Barcha do 
Kutine nemaju nogostupa i tu je ugrožen sam promet, a naročito su ugrožena školska djeca i 
kad se ide u noćnim satima. Načelniče molim vas ako možete na bilo koji način utjecati da ti 
kamioni ili broj 1. sporije voze na tim dionicama ili da se maknu s te dionice i da idu 
Slavonikom. Načelnik Policijske postaje Garešnica Alen Đuranić uključio se u raspravu. To je 
koridor koji je odredio Ministarstvo prometa i mi na to ne možemo utjecati. To je Ministarstvo 
prometa odredilo koridor državnu cestu D45. Slažem se da bi bilo dobro da oni odu na 
Slavoniku. Ono što mi možemo je da utječemo na njihovu brzinu. Mogu reći da kroz 2019. 
godinu imamo nadzirano 1400 tih teretnih vozila. S njima smo postupali maksimalno. Bili ste 
svjedoci da smo radili više nego bilo koja druga postaja ljevak. U taj ljevak smo zaustavljali 
sva vozila. Cilj nam je bio zajedno sa državnim inspektoratom, s inspektorima cestovnog 
prometa sa carinom nadzirati ta teretna vozila. Mislim da ne možemo više, nego ćemo na taj 
način nastaviti i dalje raditi.  
 
 
Po završetku rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE  
O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU POLICIJSKE POSTAJE GAREŠNICA 

ZA PODRUČJE GRADA GAREŠNICE 
ZA 2019. GODINU 

 
 
(Prilog: Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Garešnica za područje         
Grada Garešnice za 2019. godinu) 

 
 
 

Točka 5. 
 

Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2020. 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 12. 
sjednici održanoj 03. rujna 2020. godine, razmotrio i raspravio Polugodišnje Izvješće o 
izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2020. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ga 
prihvati i donese u predloženom tekstu.  
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik  Siniša Glavaš i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Izvješće za prvih šest mjeseci 2020. godine. 
Vratit ću se ponovno na priču o vuku i tri praseta. Predsjednik vijeća ga je opomenuo da 
konstruktivno raspravlja, a ne da priča priče o vuku. Ima točku dnevnog red o kojoj se 
raspravlja. Imate minus od 4 milijuna i 381 tisuću. Prije sam vam o tome pričao. Imate minus. 
Ovo nije kupovina, ovo je proračun grada. Proračunski prihodi ostvareni su u iznosu od 
21.625.410,10 kuna što iznosi 28,79% izvršenja tekućeg plana. U isto razdoblje 2019. godine 
prihodi i primici smanjeni su za 19,63%. Proračunski rashodi i izdaci iznose 26 milijuna 
006.889,45 kuna što predstavlja 32,73 tekućeg izvršenja plana. U odnosu na isto razdoblje 
2019. godine isti su smanjeni za 20,49%. Ukupna razlika prihoda i primitaka te rashoda i 
izdataka predstavlja manjak od 4.381.479,35 kuna. Zanima me stavka rashodi za komunalne 
usluge preko milijuna kuna, a za 2019. godinu oko 700 tisuća kuna. Zanima me za koje to 



 

usluge. Pročelnica Mirela Kozmač je odgovorila da je to za katastarske usluge. Ide ugovor  
katastarska izmjera. Izvještaj o sudskim sporovima u tijeku Tetida d.o.o. 494.788,49 tisuće 
kuna glavnica, i to će zajedno sa sudskim troškovima koštati građane skoro milijun kuna, a 
izgubit će. Što tvrtka radi u Garešnici ako znademo da imamo Poduzetnički centar sa 10 
zaposlenika. Bilo kako bilo Grad Garešnica je u trenutnom minusu sa 4.381.479,35 milijuna 
kuna i zato ne mogu glasovati za ovakvo polugodišnje izvješće. Gradonačelnik Josip 
Bilandžija krenut ćemo odmah na demantiranje laži. Imate pod točkom 8. neutrošena 
sredstva proračuna na dan 30.06, iznosila su 2,5 milijuna kuna. Znači 2,5 milijuna kuna na 
računu Grada Garešnice. Opet ponavljam neutrošena sredstva na računu Grada Garešnice 
2,5 milijuna kuna. To znači da nismo imali minus. Vi ste spominjali manjak. Manjak u iznosu 
od 10,381.479 to je iznos koji se odnosi na projekte. Znači nema minusa i nema dugoročnih 
kredita. Ovaj manjak se odnosi na projekte koji su trenutno u proceduri. Morate znati da 
bismo mi napravili projekt, bilo koji projekt mi moramo dobiti izvođača. Nakon odabira 
izvođača kada radi na tom projektu mi mu moramo platiti i nakon što ga platimo mi tražimo 
preko zahtjeva za nadoknadom sredstava da se ti iznosi priznaju i tu je taj manjak. Radi se o 
proračunskom računovodstvu i načinu na koji to funkcionira. Grad Garešnica nema minusa. 
Sada ću vam prezentirati na 3 projekta. Vrtić 3,8 milijuna kuna, cesta Kapelica-Dišnička brda 
1,3 milijuna kuna  i projekt Zaželi 0,95, sve skupa u iznosu 6 milijuna kuna. To su projekti 
koje smo mi platili. Za koje čekamo da nam se priznaju zahtjevi za nadoknadom sredstava i 
to će onda automatski preći u prihode i nećemo imati manjak. Ne znam da li vam je to jasno? 
Nema dugoročnih kredita. Ne znam kako da vam to objasnim. Nije to virtualno. Bilo bi 
korektno od vas da kažete da je to normalno.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje 
Od 13 prisutnih vijećnika 10 ih je glasovalo ZA dok su 3 vijećnika bila  PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 10 glasova ZA donijelo 
 
 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE 

ZA 2020. GODINU 
(Prilog: Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2020. godinu) 
 
 

Točka 6. 
 
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Vijećnik Siniša Glavaš prvi se javio za raspravu. Pohvalio bih rad Vatrogasne zajednice u 
Gradu Garešnici. Jedino Vatrogasna zajednica i nogometni klubovi drže djecu na okupu. 
Zaista ta Vatrogasna zajednica radi po svim mjesnim odborima. Jedino bih tražio još od 
prilike recipročna ulaganja po svim mjesnim odborima (DVD-ima) sredstva za gašenje 
požara. Predsjednik vijeća Željko Starčević rekao je da se to kroz izvješća Vatrogasne 
zajednice i svakog DVD jasno vidi. Gradonačelnik Josip Bilandžija također se javio za 
raspravu. Konačno da smo doživjeli i da utječemo na mišljenje našeg gradskog vijećnika koji 
je donedavno bio glavni oporbenjak i vatrogasaca , Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne 
postrojbe. Ulaganja u vatrogastvo na području Grada Garešnice vrlo velika u iznosu preko 
jedan milijun i 700 tisuća kuna. Ono što želim ovdje reći je zahvaliti se vatrogascima. Svim 
dobrovoljnim vatrogasnim društvima na svemu onome što rade za Grad Garešnicu i opet 
ponavljam da su vatrogasci vojska Grada Garešnice.  Bilo koja situacija da nas je snašla: 
požar, poplava ili bilo koja druga elementarna ugroza na njih smo mogli računati. 
Zahvaljujem se u ime grada i u ime naših sugrađana na svemu što vatrogasci rade za Grad 
Garešnicu. Vatrogasna zajednica Grada Garešnice financira se iz proračun Grada Garešnice 



 

i moram naglasiti da s obzirom na veličinu proračuna Grada Garešnice povećan je iznos za 
financiranje Vatrogasne zajednice. Razvojem ovog grada povećavamo i financijska sredstva 
koja se dotiraju Vatrogasnoj zajednici grada. Kao grad imamo i dopredsjednika Hrvatske 
Vatrogasne zajednice, a to je predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Garešnice gospodin 
Đuro Petrić. To je znak da su vatrogasci na području našega grada jako dobri .  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE 

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnice za 2019. godinu, Vatrogasna 
zajednica – financijsko izvješće) 
 
  

 
Točka 7. 

 
Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE 

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Garešnice za 2019. godinu) 
 

 
Točka 8. 

 
Izvješće o radu Sajam Uljanik za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Izvješće je jako šturo i smiješno je to. Tu se radi 
s minusom i postavlja se pitanje isplativosti sajma ukoliko ljudima nije samo u pitanju tradicija 
i u tom slučaju je opravdano. Gradonačelnik Josip Bilandžija uključio se u raspravu. Došlo je 
do promjene direktora. Imamo i prokuristu. Ono što se je događalo u prošlim vremenima da 
smo imali pojavu otkupa na ilegalnim mjestima. Ono što se sada događa kada je situacija 
promijenjena. Imamo otprilike 3.000,00 kuna prihoda u mjesecu. Sajam se održava dva puta 
mjesečno. Imamo prvu subotu u mjesecu i svakog 19 u mjesecu. Veliki problem je bio otkup 
na ilegalnim mjestima i to je nešto što je sprječavalo da sajam koji zaista ima jednu dugu 
tradiciju normalno posluje. Ulaže se u infrastrukturu. Pohvalio bih novog direktora gospodina 
Vaceka  i prokurista gospodina Vjekoslava Filipca. Sada imamo prihode na mjesečnoj razini 
oko 3.000,00 kn i očekujemo da će Sajam Uljanik iz jednog mjeseca u drugi jednostavno ići 
samo na bolje. 



 

 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
SAJAM ULJANIK 

ZA 2019. GODINU 
 
 

(Prilog: Izvješće o radu Sajam Uljanik za 2019. godinu, Sajam Uljanik – financijsko izvješće) 
 

 
 

Točka 9. 
 

Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2019. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 
Garešnica Tomislav Kunješić. 
Vijećnik Siniša Glavaš javio se za raspravu. Pitanje imam vezano za vaše izvješće i ne samo 
za izvješće nego i pitanje pa da čujem odgovor. Zašto Javna vatrogasna postrojba po mojoj 
informaciji koja ne mora biti da je točna, šalje vozila na tehnički pregled u Kutinu, a ne u 
Garešnicu. Nema potrebe trošiti gorivo i ići u Kutinu na tehnički pregled kada ga imamo u 
Garešnici. Zarada ide u drugi grad pa i u drugu županiju. Ranije sam govorio da je Suzuki 
Vitara luksuzno zapovjedno vozilo, a vi ste me tada uvjeravali da je to navalno. U ovom 
izvješću ste demantirali sami sebe. Sada vas pitam za novo vozilo quad. Koji je točno iznos 
kupovine, koliko je puta bilo na intervenciji i kojoj intervenciji ako je bio? Da ne idemo u ove 
činjenice koje je govorio gradonačelnik da sam ja protiv vatrogasaca, ali vas pitam ono što 
čujemo. U raspravu se uključio zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Garešnica Tomislav 
Kunješić. Da, godinama smo išli na tehnički pregled u Garešnicu, a sada smo prešli u Kutinu 
jer tamo doslovce nema čekanja. Dogovorimo se kada vozilo može doći da iziđe na tehnički. 
Ako imate baš neku striktnu želju da mi idemo ovdje nema problem, ali najbolje kad ne 
moramo čekati jer su to vozila hitne službe i da se što prije vrate u bazu. Luksuzno vozilo 
košta neki 200 ili 300 tisuća kuna, a ovaj Suzuki je najjeftinije vozilo koje smo mu mogli kupiti 
i koštalo je nekih 120 tisuća kuna. O toga 60 tisuća kuna smo uspjeli prihodovati od pomoći i 
60 tisuća kuna je iz vlastiti sredstava što servisiramo vatrogasne aparate. Tako da porezne 
obveznike to vozilo nije koštalo ništa. U našem vlasništvu je tako da ćemo ga kasnije 
prepustiti Vatrogasnoj zajednici Grada Garešnice.  Prema klasifikaciji imate navalna vozila, 
tehnička, vatrogasne cisterne. Zapovjedno vozilo je vozilo koje ne vozim samo ja nego svi 
djelatnici postrojbe. Kada se izlazi na intervenciju to vozilo izlazi prvo pod sirenama i miče 
promet ispred sebe kako bi kamioni imali neometan prolaz. To vozilo naravno služi i za 
redovnu djelatnost, za odlaske na sastanak u Zagreb, Bjelovar na neki seminar, u nabavi i 
dr. Pitanje je bilo radi čega nabavka quada? Čak sam to mislio i prezentirati Gradskom 
vijeću. Vrlo je bitno prepoznati opasnost na vrijeme da bi se moglo adekvatno reagirati. 
Jedna od zadnjih intervencija je bila u Krnjači gdje je čovjek ostao ispod traktora. Mi kada 
smo došli na tu intervenciju s kamionima još smo morali kompletnu opremu nositi još nekih 
kilometar i pol do dva da bi došli do tog traktora dizali ga i izvukli čovjeka. Quad služi da bi 
mogli doći prije na mjesto nesreće. Sada se radi prikolica u Zagrebu koju će taj četverocikl  
vući. Ta prikolica će na sebi imati nosila, opremu za podizanje tereta, motorne pile i tako 
neke stvari da bi mogli što prije doći na mjesto intervencije u šumi. Da bi što prije mogli 
podići drvo, traktor i čovjeka izvest van. Koštao je 105 tisuća kuna i isto je kupljen iz vlastitih 



 

sredstava. Jednim dijelom je Vatrogasna zajednica županije sudjelovala i to sa 20 tisuća 
kuna. Također prije nabave četverocikla taj dio sam prezentirao gradonačelniku i 
županijskom zapovjedniku koji se s tim složio.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GAREŠNICA 

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2019. godinu, Prilozi uz 
Izvješće o radu JVP-a Garešnica za 2019. godinu, Javna vatrogasna postrojba – financijsko 
izvješće za 2019. godinu) 

 
 

Točka 10. 
 
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2019. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. 
Vijećnik Siniša Glavaš javio se za raspravu. Minus za 2019. godinu je bio 12.685,20, gdje ste 
prenijeli sredstva iz 2018. godine u iznosu od 20.274,63 te je ostatak 7.589,43. To su brojke 
koje možemo i ne moramo vjerovati, ali vjerovat ćemo. Ujedno želim čestitati gradonačelniku 
i Gradu Grešnici na izgradnji novog vrtića koji je smješten na novoj poziciji. No isto želim reći 
da su česti prigovori građana na boju vrtića, ali još jednom čestitke na izgradnji novog vrtića i 
da vam bude sretan i dugovječan rad u novom vrtiću. Predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević zahvalio se na lijepim riječima. Također je čestitao ravnateljici Maji i 
gradonačelniku na novom vrtiću. Nema liste čekanja više i to je najvažnije za ovaj grad, a 
boja se uvijek nekome sviđa nekome ne i u to nećemo ulaziti. Bitno je da je vrtić tu da on 
funkcionira i radi i želi vam ugodan rad i da djeca budu zadovoljna u novim prostorijama kao i 
ona djeca koja idu u stari vrtić. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK GAREŠNICA  

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica za 2019. godinu) 
 
 
 

Točka 11. 
 

Prijedlog Odluke o suglasnosti na Prijedlog Plana upisa djece rane i predškolske dobi u 
Dječji vrtić Maslačak za pedagošku godinu 2020/21. godinu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
 



 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
ODLUKU 

O SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 

2020/21. GODINU 
 

(Prilog: Odluka o suglasnosti na Prijedlog Plana upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji 
vrtić Maslačak za pedagošku godinu 2020/21. godinu) 
 
 
 

Točka 12. 
 
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ 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 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „ĐURO SUDETA“  

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ za 2019. godinu, 
Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu, Bilješke uz GIF za 2019. godinu, Odluka o 
usvajanju završnog računa) 
 
 

Točka 13. 
 

Izvješće o radu Krugoval 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2019. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Želio bih pohvalit rad Krugovala. Vidi se da su tu 
donacije od županije 50.000,00 tisuća, od grada 40.000,00 tisuća, Komunalca 20.000,00 
tisuća definitivno nešto radite. Jedan prijedlog je da kao i druge postaje u jutarnjem programu 
kažete rodio se taj i taj umro taj i taj. To vam nije teško i ljudi će znati. Mislim da je to 
prihvatljivo. Bilo bi dobro to informirati. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
KRUGOVAL 93,1 MHz D.O.O. GAREŠNICA 

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Krugoval 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2019. godinu)  



 

Točka 14. 
. 
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Grešnica za 2019. godinu vijećnici su dobili 
u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Što reći za Crveni križ. Humanitarni rad, super, 
izvanredno radi. Želim reći da je vaš rad izuzetan i na županiji Bjelovarsko-bilogorskoj i u 
Gradu Garešnici i da humanitarno djelujete osobito kod pomoći najugroženijim skupinama 
građana 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA GAREŠNICA  

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Grešnica za 2019. godinu) 
 
 
 

Točka 15. 
 
Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina za 2019. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom izvješću. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Miroslav Mauher, Siniša Glavaš te predsjednik Gradskog 
vijeća Željko Starčević. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Miroslav Mauher. Imam jednu zamjerku, a to je da se na 
određenim manifestacijama ne spominje aktivnost udruge umirovljenika. Aktivnost udruge 
umirovljenika nije se spominjala ni na manifestaciji koja je bila organizirana u 9 mjesecu na 
placu. To je bio skup umirovljenika županije. Isticali su se svi drugi, ali umirovljenici nažalost 
nisu. Isto tako u ovom izvještaju nema aktivnosti umirovljenika na 3. Adventu. Svima vama 
da se zna 16 žena umirovljenika je ispeklo i podijelilo kolače tijekom adventa i mislim da te 
žene zaslužuju da se uvedu u jedan izvještaj događanju tijekom adventa. Zato ne prihvaćam 
ovaj izvještaj. Nadalje za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš.  Nije mi jasno kako netko 
sa tekstilnom strukom može biti direktor Turističke zajednice. Možemo čekat kako bi vi rekli 
da pohvatate konce, ali Vaš izvještaj je tehnički uređen i moram ga pohvaliti. U krajnjem 
slučaju nitko se nije rodio učen. Samim time da li je moguće da upravo zato kvalificirani 
radnici struke moraju prati šalice na sezoni ili po caffe barovima. Pitat ću vas što znači 
edukacija direktorice za interni marketing u iznosu od 4.144,80 kuna. Niste li to što ste s 
usavršavali trebali platiti sami, jer ako ovako nastavite uzlaznim stepenicama za koji dan 
ćemo morati raspisati natječaj za novu direktoricu Turističke zajednice. Predsjednik 
Gradskog vijeća rekao je da nitko nije rođen sa školom pa tako ni direktorica, ali ima visoku 
stručnu spremu koja je potrebna i zadovoljava sve uvjete natječaja. To nema veze s 
rodbinskim vezama. Ona je izabrana za vrijeme gospodina Velimira Žunca i nastavila je sa 
radom. Nju nije izabrao Josip Bilandžija i moram ga ovaj put obraniti jer ga stalno napadate i 
na facebooku oko rodbine, a njegova je žena nezaposlena i toliko o rodbinskim vezama. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA dok su 2 vijećnika bila PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 11 glasova ZA prihvatilo 
 
 



 

IZVJEŠĆE O RADU 
TURISTIČKE ZAJEDNICE SJEVERNA MOSLAVINA 

ZA 2019. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina za 2019. godinu, Turistička 
zajednica – financijsko izvješće  

 
 

Točka 16. 
 

Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za 2019. 
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o navedenom Izvješću. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Vijećnik Siniša Glavaš prvi se javio za riječ. Želim pohvaliti rada PCG-a koji je svojim 
predanim radom doprinjeo projektima o kojima je gradonačelnik govorio. Zbog svoje 
aktivnosti  zapravo su se i desile te promjene u Gradu Garešnici. To se samo kozmetičke 
promjene dok ne napravite ulaganje, ali želim ponovno pohvaliti rad PCG-a i ako možete 
malo smanjite broj djelatnika jer mislim da je broj djelatnika u odnosu na Grad Garešnicu u 
PCG-u doista prevelik. Gradonačelnik Josip Bilandžija uključio se u raspravu. Poduzetnički 
centar radi dobro. Radi na način, osmišljen je na način da bude potpora poduzetnicima, 
obrtnicima, građanima grada općenito. Grad financira rad Poduzetničkog centra u iznosu od 
preko milijun kuna. Poduzetnički centar priprema dokumentaciju za projekte Grada 
Garešnice, provodi projekte i priprema dokumentaciju za poduzetnike, za obrtnike, za 
poljoprivrednike. To je želja našeg grada i ono što ste spomenuli da ima previše zaposlenih 
to je situacija koja je bila 2019. godine. 10 mladih obrazovanih ljudi, domaćih ljudi naših 
sugrađana koji rade na pomoći svima onima kojima je njihova pomoć potrebna. To je nešto 
što treba istaknuti i pohvaliti. Osmišljeno je 2015. godine nastavilo se zapošljavanjem 
domaćih mladih ljudi. Radi se na potpori svima kroz projekte. Upravo su projekti ti putem koji 
dolazimo do novih zapošljavanja i čisti primjer vam je novi vrtić. Radila je firma s područja 
grada Novi stan, gdje rade ljudi s našeg područja, možda neki izvan našeg područja, ali 
većinom naši i to su zapošljavanja, a tako i kroz projekt uređenje Tehno parka. Treba 
pohvaliti suradnju gradske uprave svih gradskih društava koji svi rade kao jedan tim. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE – PODUZETNIČKI CENTAR GAREŠNICA D.O.O. 

ZA 2019. GODINU 
 
(Prilog: Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za 
2019. godinu)  
 
 

Točka 17. 
 

Izvješće o poslovanju za 2019. godinu – Komunalac d.o.o. Garešnica 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 03. rujna 2020. godine na svojoj 12. 
sjednici. Da je razmotrio i raspravio Izvješće o poslovanju Komunalca d.o.o Garešnica za 



 

2019. godinu te da uz određene sugestije člana odbora Miroslava Mauhera predlaže 
Gradskom vijeću da navedeno izvješće prihvate u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Mauher, Siniša Glavaš, direktor Komunalca d.o.o. 
Garešnica Dražen Bengez i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Prvi se za raspravu javio vijećnik Miroslav Mauher. Mi smo na Odboru za urbanizam, 
stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša raspravili ove 4 točke s tim kad kod prve točke 
dnevnog reda izvješće Komunalca smo imali neke prijepore i neke nadopune i mora se to 
iznijeti i pred ovaj sastav Gradskog vijeća. Prvo je bilo pitanje oko Plina opskrbe obzirom da 
plin opskrba kontinuirano pada u opskrbi plina, pogotovo u ovom dijelu privrede. I obzirom da 
se godinama vukao minus koji su sada uspjeli pretvoriti u neki lagani plus. Postavio sam 
pitanje kakva je perspektiva Plina opskrbe? Trebaju se naći neka rješenja, a to je na 
direktoru Komunalca i njegovoj ekipi koji nam to trebaju prezentirati. Sljedeće je bilo oko 
groblja u Garešnici. Zadnji puta sam na vijeću rekao direktoru Komunalca pod točkom razno 
da tamo gore na groblju u wc-u u kotlićima curi voda. Međutim ti wc-i nisu dolični našem 
gradu. Ako se ne može to riješiti ove godine da se stavi u plan za sljedeću godinu i da se 
napravi neka rekonstrukcija sanitarnog čvora na mrtvačnici na groblju u Garešnici. S druge 
strane molim vas da razmislite o nekoj nadstrešnici. Bilo od bilja ili nešto drugo za žene na 
groblju. Jer kada je vruć, sunčan dan one skapavaju. Možda bi bilo dobro da se napravi neka 
drvena konstrukcija i posade se brzo rastuće lozice i za godinu dana će se sve to popuniti. 
Mislim da je to jedna od jeftinijih varijanti. Što se tiče Čistoće, ona je 2019. godine iskazala 
manju dobit nego je to bilo 2018. godine, ali sam vidio da se smanjila i količina otpada koja 
se dovozila izvana. Međutim tu bode jedna činjenica u oči da je smeće koje skuplja i 
deponira Komunalac iznosi 1747 tona, a ostali dovoze još 11 tona. Znači nerazmjer je dosta 
velik. Misli da tu nešto baš i ne štima. Pitanje je koliko oni izdvajaju iz tog ukupnog smeća pa 
bih molio direktora Komunalca da malo objasni oko te kvantitete  i kvalitete koja se dovozi na 
naš okoliš. Tu se u posljednje vrijeme poduzimaju određeni koraci i to pozdravljam. Izdvaja 
se papir. Za papir molim vas da potražite nekoga za direktnu prodaju, a ne preko posrednika. 
U zadnje vrijeme pojavljuje se veliki problem sa plastikom. Na odboru je direktor govorio o 
tom problemu. Da se pojavilo brdo plastike. Međutim postoje razne plastike koje nisu 
kompatibilne koje se ne mogu miješati koje se moraju odvajati. Tu se onda pojavljuje 
sortirnica za plastiku gdje se mogu onda razdvajati plastike koje mogu ići zajedno. Dalje se 
reciklirati za daljnju uporabu. Ima još jedna novost ove godine koju također pozdravljam, a to 
je razdvajanje biootpada. Jedna zamjerka kod pročistača se na taj biootpad nabaca svega i 
svačega. Kakav biootpad. Onda se jednostavno mora odvest u Johovaču. Nema tu drugoga. 
Tu se mora napraviti jedna ograda ili na drugi način metnut pod kontrolu da se to može 
stvarno iskoristiti. Ono što ste obećali ljudima da će za svake određene količine biootpada 
moći dobivati ili po jeftinijoj cijeni  nabavljati kompost pozdravljam. U ovom izvještaju vidio 
sam da u planu za 2020. imate plan proširiti građevinsku operativu. Dobro je dok radite za 
sebe, ali dok radite za treća lica morate imate i inženjera i ostalo i koliko je to onda isplativo 
pored privatnih firmi. Čuo sam na televiziji da se lokalni komunalci moraju ujediniti. 
Gradonačelniče molim vas da na to obratite pažnju i što znači to da se lokalni komunalci 
moraju politički ujediniti. Da ne bi zbog političkog utjecaja spali pod Čazmu. Što se tiče Voda 
d.o.o. i tu je neki lagani rast. Ima nešto što tu niste dali, a to je podatak da se nešto događa u 
Vodama jer sam primijetio da su gubitci smanjeni za 5% što je pohvalno. Ako se sjećate bili 
su preko 52%, a oni su sada došli na 46% gubitaka što je jako pohvalno. Tu jedino kod 
kvalitete boje čuo sam, a i osobno sam primijetio da ima komentara na boju vode. Kod mene 
u Matije Gupca na magistralnom vodu mije iz pipe mi je izletio pijesak.  Pitao sam direktora 
da li zna šta je i otkud to, rekao je da ni on ne zna. Sljedeće što bih kod Voda upozorio da 
nam Čazmanske vode dolaze na naše područje. Već su u Bereku, Trnovitici, dolaze u Dišnik 
pa bih molio direktora Voda da na našim distributivnim područjima na ulasku u naša 
distributivna područja se svakako moraju staviti vodomjeri radi čistih računa. U raspravu se 
uključio direktor Dražen Bengez. Pozdravljam ovakvu konstruktivnu raspravu, a bio je 
konstruktivan i naš odbor. Raspravljali smo s argumentima, činjenicama i onda je meni lakše 
odgovarati. Plin opskrba je dugo godina bio u minusu i mi smo to pokušavali sanirati i dovesti 



 

do plusa. Međutim realno to je teško održivo jer veliki igrači ulaze na tržište, već su ušli i mi 
smo jedini grad u okruženju sa Čazmom koji ima opskrbu plinom. Većinom su to preuzeli 
veliki opskrbljivači kao Crodux, PPD i drugi. Oni su prva ruka i mogu isporučiti plin po 
drugačijoj cijeni. Što se tiče našeg okruženja Kutina nema plin, Virovitica, Koprivnica, Ivanić, 
Bjelovar prodao mrežu, Daruvar u postupku prodaje. Ono o čemu mi trebamo razmišljati je 
upravo taj način. Plin opskrba ostvaruje gubitke jer ne može utjecati na cijenu. Mi smo mali, 
mala mreža, mala potrošnja i predlažem raspravu na Gradskom vijeću, skupštini i 
nadzornom odboru o prodaji mreže. Istina je da su wc-i na groblju u lošem stanju. To ćemo 
riješiti. Što se tiče nadstrešnice ona će se spojiti s projektom rekonstrukcije mrtvačnice. Znači 
da bi u projekt išla cijela mrtvačnica. Kad smo kod Čistoće dobit je smanjena na razinu od 
prošle godine, prihodi su ostali na razini od godine prije. Visina prihoda je ostala ista na 20 
milijuna. Više smo radili za grad: parkirališta, nogostupe. Dovoz iz drugih općina. To sve 
imate prezentirano u izvješću. Je ukupna količina otpada 1.747,44 tona. Čazma je upućena 
na naš deponij. Spomenuli ste papir i odvoz papira za prodaju. Mi više ne radimo sa 
Sirovinom. Sada radimo s jednom drugom tvrtkom. Kad se skupi puno papira oni dođu kod 
nas s kaminom i u hali se taj papir izbalira i oni nam to plate. Što se tiče plastike. Krenuli smo 
s vrećama. Izuzetan odaziv građana, izuzetne količine plastike. Nisu to samo zalihe. Imamo 
sigurnog kupca bio je prijevoznik s poljskim registracijskim oznakama i odvezao je šleper 
plastike. Sortirnica ne samo za plastiku imali u planu, ali izlaskom novog zakona je 8 tisuća 
tona uređenog otpada. Bili smo na sastanku u županiji, da će se raditi u Bjelovaru, a li to ne 
sprječava privatne ulagače. Imamo jednoga dosta ozbiljnog ulagača koji je zainteresiran za 
lokaciju u Garešnici. Veliki dio smo napravili kroz edukacije, suradnjom s PCG-om, spot sa 
Markom Mamićem je napravljen o biootpadu. Imali bi 4 frakcije koje bi odvajali i razdvajali: 
komunalni otpad, papir, plastiku i biootpad. Što se tiče biootpada nabavili smo spremnike za 
zgrade za stanove gdje je najveći problem jer se ne može kompostirati. Zgrade i urbani dio 
grada kućanstva dobiti će besplatne spremnike s bio vrećicom koji će se odvoziti svaki 
tjedan. 1.10 će krenuti. Građevinska operativa – nova radnja jedinica u 2020. godini. Budući 
da je to u planu za ovu godinu ona je odrađena. Zaposlili smo i zidara i razno razne majstore 
i inženjera građevine koji je ujedno i voditelj te građevinske operative. Od ove godine više 
neće biti pod čistoćom biti će zasebno. Spajanje Komunalca nije slučaj, tj. nije opcija i još o 
tome nisam ništa čuo i nemam nikakvu informaciju. Što se tiče Vode gubitci su smanjeni za 
5%. Ulagalo se jako puno. Puno imamo investicija u tijeku. Vodovod Dišnik odrađeno 5 
kilometara. Imate tamo 140 besplatnih priključaka. Što se tiče vodomjera što ste pitali oni su 
postavljeni svugdje gdje to treba. Nadalje za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. 
Vijećnik Miroslav je postavio puno pitanja, odgovori su takvi kakvi jesu, ali brojke nisu 
relevantne. Čistoća je konkretno prihodovala 441 tisuću 233,27 ili ako preračunamo kamione 
koje vozite na Johovaču 20 tona otpada a tonu otpada pomnožimo sa 350 kuna 
(skladištenje, deponiranje, što već radite) dobijemo po kamionu iznos od 607 tisuća kuna. 
Ako dobijemo po kamionu iznos od 607 tisuća kuna dobijemo rezultat da je u 2019. godini na 
odlagalište Johovaču prispjelo samo 60 kamiona šlepera ako pomnožimo s ovim vašim 
prihodom, a možemo pitati žitelje Velike Mlinske i Malog Pašijana. Jedno su brojke jedno je 
ono što ljudi snimaju, slikaju. Znamo da ovaj broj kamiona dolazi mjesečno pa vas pitam gdje 
je ostalih 11 mjeseci dovoženja otpada jer posljednjih dana na vidjelo je izašlo puno činjenica 
o kojima sam govorio za ovom govornicom, a koje je direktor negirao. Sav sadržaj otpada iz 
Pule bio je jasan za prepoznati na fotografijama koji nije razvrstan i koji se na našem 
odlagalištu neće razgraditi narednih 5 stotina godina. To je miješani otpad sa nerazgradivim 
plastičnim vrećicama na fotografijama sve jasno vidljivo, ne trebam dokazivati. Trebate li 
doista zarađivati za čitav grad na otpadu cijele Hrvatske ili otpad treba sanirati i zatvoriti 
odlagalište kada ne znate poštivati se odredbe napisane na ulaznoj tabli u samo odlagalište 
da odlagalište služi samo za grad Garešnicu i tri općine: Berek, Hercegovac i Veliku 
Trnoviticu. I još jedno potpitanje da li su svi strojevi na odlagalištu u vašem vlasništvu? I 
rasvjeta na groblju, mislim da je to pitanje koje definitivno treba postaviti i da rasvjetu na 
groblju treba provesti. Direktor Dražen Bengez uključio se u raspravu. Kada govorite o 
financijama onda nemate pojma. Kada netko kaže da pomnoži dobit od 400 tisuća kuna sa 
kamionima i misli da je riješio problem onda je neznalica. Da ste čitali izvješće vidjeli bi ste 



 

da Čistoća ima prihod od 11,5 miliona. Prihod i dobit su dvije različite stvari. Kamioni nisu 
evidentirani u dobit nego su u strukturi prihoda. Nemojte se blamirati pred javnošću radi toga 
jer nemate pojma. Što se tiče strojeva svi su u našem vlasništvu. Gradonačelnik Josip 
Bilandžija također se uključio u raspravu. Cjenik komunalnih usluga nismo nismo mijenjali 20 
godina. To je ide na ruku građanima maksimalno. Da je cijena odvoza 45 kuna s pdv-om to 
je isto znak da se dobro radi da je cijena isto tako prihvatljiva za naše građane. Kada bi 
usporedili cijene s drugim gradovima naša je na visokom nivou. Ono što želim je pohvaliti 
suradnju grada i Komunalca. Prije svega pohvalio bi sve što rade oko uređenja grada. Vidjeli 
smo u izvješću da ima puno ulaganja u strojeve i opremu. To je znak da žele biti što 
kvalitetniji i pružati što bolju uslugu. Grad je čist, grad je uredan. Pohvala za sve radnike kao 
i za one koji rade u upravi na čelu sa direktorom. I Voda i Komunalac posluju pozitivno. 
Treba reći da je voda ispravna i da nema problema sa arsenom. Sve pohvale i za izvješće 
Komunalca i za izvješće Vode i neka tako nastave i dalje.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA dok su 2 vijećnika bila PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 11 glasova ZA prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 
ZA 2019. GODINU 

                                   KOMUNLAC D.O.O. GAREŠNICA 
 
 

(Prilog: Izvješće o poslovanju za 2019. godinu – Komunalac d.o.o. Garešnica) 
 
 

 
Točka 18. 

 
Izvješće o poslovanju za 2019. godinu – Voda Garešnica d.o.o. 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 03. rujna 2020. godine na svojoj 12. 
sjednici. Da je razmotrio i raspravio Izvješće o poslovanju Voda Garešnica d.o.o. za 2019. 
godinu te predlaže Gradskom vijeću da navedeno izvješće prihvate u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Mauher, Siniša Glavaš, direktor Komunalca d.o.o. 
Garešnica Dražen Bengez i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo 

 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 

ZA 2019. GODINU 
VODA GAREŠNICA D.O.O. 

 
(Prilog: Izvješće o poslovanju za 2019. godinu – Voda Garešnica d.o.o)  

 
 

Točka 19. 
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa pokojnika. 



 

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 03. rujna 2020. godine na svojoj 12. 
sjednici. Da je razmotrio i raspravio Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika kao i same Opće uvjete  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 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE 

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA 
 
 

 
(Prilog: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa pokojnika, Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika) 
 

 
Točka 20. 

 
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge javne tržnice na malo 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 03. rujna 2020. godine na svojoj 12. 
sjednici. Da je razmotrio i raspravio Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo kao i same Opće uvjete 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 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE 
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO 

 
 
 

(Prilog: Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
javne tržnice na malo, Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo) 

 
 

 
 
 



 

Točka 21. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za 
prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica i Povjerenstva za provedbu javnog poziva za 
zakup poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
 O IZMJENAMA ODLUKE 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU 
ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA I POVJERENSTVA ZA PROVEDBU 

JAVNOG POZIVA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U TEHNO PARKU GAREŠNICA 
 

(Prilog: Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za 
prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica i Povjerenstva za provedbu javnog poziva za 
zakup poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica) 
 
 

Točka 22. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE 

O UVJETIMA, CIJENI I POSTUPKU PRODAJE ZEMLJIŠTA  
U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA 

 
(Prilog: Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica) 
 
 

 
Točka 23. 

 
Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekta dječjeg vrtića 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 



 

 
ODLUKU 

O POVJERAVANJU NA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE  
OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA 

 
 

(Prilog: Odluke o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekta dječjeg vrtića) 
 
 
 

Točka 24. 
 
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kupoprodaji zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  

O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA 
 
(Prilog: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kupoprodaji zemljišta u Poduzetničkoj 
zoni Kapelica) 
 

 
Točka 25. 

 
Prijedlog Programa o II. izmjenama i dopunama Programa mjera za razvoj poduzetništva i 
obrtništva na području Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020. vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

PROGRAM 
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA MJERA 

ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 

ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. 
 
 
(Prilog: Programa o II. izmjenama i dopunama Programa mjera za razvoj poduzetništva i 
obrtništva na području Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020.) 
 
 
 

 



 

 
Točka 26. 

 
Donošenje Rješenja o izboru člana Komisije za javna priznanja. 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Garešnice Mladen Greidl  
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 03. rujna 2020. godine na svojoj 4. sjednici te 
da su utvrdili prijedlog kandidata za člana Obora za proračun i financije Gradskog vijeća 
Grada Garešnice. Umjesto dosadašnjeg člana Odbora Slavena Đuređevića predlaže se da 
se u odbor za proračun i financije Grada Garešnice izabere Milena Delić iz Garešnice. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

RJEŠENJE  
O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE 
 
 

 
 

Točka 27. 
 
Razno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 11:40 sati. 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                              
  
      Ivana Burić                     Željko Starčević 


