
 

ZAPISNIK 
sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 08. lipnja 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, Mladen Greidl, Vladimir Šrajber, Milan Rajšić, Miroslav Mauher, Siniša Glavaš, 
Aleksandra Hojka, Zdravko Jakopović, Slaven Đurđević i Mato Bombini. 
 
Odsutni: Gordana Juraić, Mato Mlinarić i Anđelko Matijaš 
 
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grad Garešnice), Željko Rijetković (zamjenik 
gradonačelnika), Goran Cupek (zamjenik gradonačelnika), Mirela Kozmač (pročelnica 
Upravnog odjela za financije Grada Garešnice), Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice), Dražen Bengez (direktor tvrtke 
Komunalac d.o.o Garešnica) te predstavnici medija. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 
2. Aktualni sat 
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja – prosinca 2019. godine 
4. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 

2019. godinu 
5. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi Grada Garešnice za 2019. godinu 
6. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Garešnice za 2019. godinu 
7. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 

2019. godinu 
8. Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2019. 

godinu 
9. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada 

Garešnice za 2019. godinu 
10. Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice Grada 

Garešnice za 2019. godinu 
11. Godišnje izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Garešnici za 2019. godinu 
12. Godišnje izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Garešnice za 2019. godinu 
13. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2019. godinu 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 
15. I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu 

Garešnica za 2020. godinu 
16. I. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2020. godinu 
17. I. izmjene Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2020. godinu 
18. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Garešnice za 2020. godinu 
19. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Garešnice 

za 2020. godinu 



 

20. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih programa 

Grada Garešnice za 2020. godinu 
22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 

2020. godinu 
23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Programu raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Garešnice  
24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za 

predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Garešnice 
25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Maslačak 
26. Analiza stanja sustava Civilne zaštite Grada Garešnice za 2019. godinu 
27. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2020. godinu 
28. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Garešnice 

za razdoblje 2020.-2023. godinu 
29. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o komunalnoj 

naknadi 
30. Razno 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević obratio se članovima 
Gradskog vijeća, rekavši da su zbog ukazane potrebe, nakon sazivanja sjednice, primili 
materijale za dopunu Dnevnog reda. Stoga je predložio dopunu dnevnog reda točkom 29. 
koja glasi Odluka o II. izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi. 
Isprva predložena točka 29. dnevnog reda „Razno“ postaje točkom 30. 
Predloženi dnevni red uz navedenu dopunu predsjednik Gradskog vijeća dao je na 
glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Dnevni red uz navedene dopunu je jednoglasno usvojen. 
 
 

Točka 1. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na 
zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća, održane 16. ožujka 2020. godine 
Primjedbi nije bilo. 
Uslijedilo je glasovanje. 
 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog 
vijeća, održane 16. ožujka 2020. godine. 
 

 
Točka 2. 

 
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
 
1. Pitanje postavlja vijećnik MILAN RAJŠIĆ za direktora Komunalca DRAŽENA BENGEZA – 
budući da putem interneta kruže razne glasine i video uradci kako vodovod kroz Dišnik ne 
ide pa bih molio direktora Komunalca da malo objasni što je s vodovodom kroz Dišnik i 
Hrastovčić? 
 
- Direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ – zahvaljujem se na pitanju budući da je pitanje na 
mjestu jer ovih dana po društvenim mrežama kruže video uradci od predsjednika SDP-a 
Slavena Đurđevića i vjerojatno glavnog urednika gospodina Glavaša. Da se referiram na 
cijelu tu situaciju, obzirom da se tamo govore totalne neistine, ne da su neistine već su to 
bezočne laži. Ljudi ili ne znaju da se tamo gradi vodovod ili svjesno lažu. Svjesno lažu ljude 



 

Dišnika i Hrastovčića. Ono što znademo vodovod u Dišniku vrijednosti 4 milijuna kuna je 
krenuo još prošle godine. Trenutno smo na 4 kilometra. Krenuli su prvi priključci. Znači to je 
vodovod sa 135 besplatnih priključaka za građane Dišnika i Hrastovčića i onda snimati 
uratke i lagati ljude pa to vam gospodo neće proći. Svašta sam se nagledao u ovih zadnjih 
deset godina kao direktor Komunalca, a vjerujte mi od 1996. godine sam u Gradskom vijeću i 
ovakve insinuacije, ovakve laži ovakvo vrijeđanje ljudi kao što su gradonačelnik, suradnici pa 
i mene osobno nisam doživio niti od jednoga predsjednika SDP-a u ovih godina od 1996. 
Znači čovjek ne da ne govori istinu već bezočno laže i to je prestrašno i ako vi mislite na 
takav način dobiti izbore mi ćemo Vam zapljeskati, mi ćemo vas podržati, ali nemojte lagati 
ljude. Nastavite li sa ovakvim lažima vjerujte da će te ih morati objasniti na sudu. Znači 
Dišnik 4 milijuna kuna,135 besplatnih priključka za građane, a vi uporno lažete ljude. To je 
prava istina da radimo vodovod. Istina je i to sigurno isto ne znate da radimo vodovod i kroz 
Veliki Pašijan. To je nastavak vodovoda Trnovitica – Garešnica koji će ove godine 
najvjerojatnije završiti do table Pašijana, a onda kreće ovaj dio koji je pod Gradom 
Garešnica. Informirajte se. Da ste redoviti na sjednicama vijeća kao što niste, da ste na 
odboru za proračun kao što niste (bili ste samo jednom) znali bi što se u gradu dešava. Ako 
ne znate onda ćemo organizirati turistički vlakić  pa će vas provesti po gradu da vidite što se 
ovdje radi. Ovo je sramota vas kao vijećnika i time više što ste predsjednik najveće oporbene 
stranke.  
 
2. Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU i 
direktora Komunalca DRAŽENA BENGEZA – prije nego što postavim jedno i drugo pitanje 
moram se dotaknuti ovakve rasprave. Ovakva rasprava nije primjerena ovakvom sastavu 
vijeća. Vi se raspravljajte negdje drugdje gdje ste započeli takvu raspravu. Ako je to na 
javnim mrežama izvolite na javnim mrežama, a ne tu pred nama.  
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je vijećnika Miroslava Mauhera da iznese pitanje jer ako 
ćemo se držati toga on već ima tu četiri pitanja. Ima pitanje, potpitanje i cijeli referat i ako 
ćemo se držati: ide pitanje i odgovor na što je vijećnik Miroslav Mauher rekao da odustaje od 
pitanja.  
 
- Predsjednik vijeća Željko Starčević rekao je da je vijećnik Miroslav Mauher odustao od 

pitanja, a ne da ga je predsjednik zabranio, ali Vas molim vi dođete postaviti pitanje i 
onda držite predavanje kako će se tko ponašati na Gradskom vijeću. 

 
 
3.a Pitanje postavlja vijećnik SLAVEN ĐURĐEVIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU -  
vidim da je predizborna kampanja krenula žestoko. Neću ništa komentirati jer ne smijem i ok. 
Jedino mogu reći da mi je smiješno i da bih volio da se video pogleda do kraja i da se točno 
vidi što je pisano, šta je rečeno i tko je to rekao. 
 
Prvo pitanje je vezano za mjere vezano za situaciju koju smo imali s covidom-19. Imamo li 
spremne i koji to plan mjera za očuvanje poslovne aktivnosti i radnih mjesta zbog posebnih 
okolnosti vezane za koronavirus. Znači možemo očekivati kao što je i najavljeno pad 
nezaposlenosti  u slijedećih 6 mjeseci do godine dana. To se posebno naglašava zbog mikro 
i makro poduzetnika, malih poduzetnika, obrtnika i opg-ova, poljoprivrednika i sl. Imamo li mi 
tu kakvih rješenja, razmišljamo li o setu kakvih mjera? Poznato je da je SDP Garešnica 
podnio set mjera na temu koronavirus i smatramo da bi se jedan dio toga mogao iskoristiti u 
sljedećem razdoblju, a posebno naglašavam onaj  dio koji se odnosi na financijsku projekciju 
za slijedeće dvije godine.  
 
3.b Pitanje postavlja vijećnik SLAVEN ĐURĐEVIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU 
–  pitanje se odnosi na Tehno park i izlazak Gastro Akademije iz nje. To je znači nakon 6 
mjeseci. Jednostavno želimo konkretne odgovore što se dogodilo i što se događa jer 
znademo svi ako ne ispunimo popunjavanje ureda očekuje nas povrat sredstava. Osim 
Gastro Akademije tu su dva mlada radna mjesta koja samim time odlaze i najvjerojatnije 



 

odlaze u Kutinu, Zagreb ili gdje već. Trebali bi malo voditi brigu oko toga. Da ne spominjem 
da nam je prije godinu dvije otišla firma stolarija iz Kapelice sa desetak radnih mjesta, iza 
toga Tomo Vinković i da ne nabrajam dalje. Molim konkretne odgovore i bez predizborne 
kampanje. 
 
- a) Gradonačelnik JOSIP BILNDŽIJA odgovorio je na pitanja vijećnika SLAVENA 
ĐURĐEVIĆA  - Moram reći da je pitanje na mjestu i isto tako moramo se sjetiti da smo o tim 
mjerama razgovarali već više puta i prezentirali te mjere javnosti. Dakle spominjete mjere 
vezano na covid-19. Više puta smo o njima već razgovarali, možda ste bili i upućeni i vi ste 
nama poslali neki papir s mjerama, a moram priznati da iz onoga što se vidi prepisali te 
mjere. Iste pravopisne greške kao i set mjera ispred SDP stranke. Morate biti svjesni 
činjenice da je jako puno tih mjera napravljeno. Krenuli smo s oslobađanjem plaćanja vrtića 
pa smo krenuli s oslobađanjem zakupa poslovnih prostora pa smo krenuli sa oslobađanjem 
zakupa javnih površina. Zatim oslobađanje komunalne naknade pa smo krenuli sa 
oslobađanjem od plaćanja odvoza otpada, a idemo i sa novim mjerama ako ste vidjeli u 
proračunu i to dvije nove mjere. Sufinanciranje kamata na kredite naših poduzetnika i isto 
tako radi se i o jednokratnim pomoćima vezano za naše obrtnike i poduzetnike koji su bili 
pogođeni covidom-19. Dakle set mjera od strane grada prema poduzetnicima, obrtnicima 
prema našim građanima. Ne da nismo napravili nešto već možete otići na nternet i vidjeti da 
je Grad Garešnica jako puno tih mjera poduzeo u odnosu na ostale gradove 
 
- Što se tiče vašeg drugog pitanja i što ste spomenuli odlazak Gastro Akademije iz Tehno 
parka ja ne znam od kuda vama takve informacije? Da li ste vi to zajedno dogovarali odlazak 
ili? Nije mi to jasno jer mi takvih papira nemamo. Mi još nismo potpisali raskid ugovora. Dakle 
ne radi se o dva mlada radna mjesta. U Gastro Akademiji je zaposlena jedna osoba na pola 
radnog vremena. Znači opet neistina i ne znam zašto? Mi smo upravo Gatro Akademiji, 
vlasnici restorana Kod bake u ovom vremensko periodu unatrag tri godine pomogli jako 
puno. Sve advente, sve vezano uz naše manifestacije su odrađivali i bili su plaćeni za to. 
Nikada niti jedne lipe dug. S te strane nudili smo im pomoć i nastavili smo s tim sa zakupom 
poslovnog prostora u Tehno parku. Dali im mogućnost da otvaranjem Gastro Akademije 
prošire svoju djelatnost. To treba reći i to treba naglasiti, zahvaliti se i reći pa dobro. Potpore 
koje smo imali uzrokovane pandemijom koronavirusa su izdašne što se tiče Grada 
Garešnice i nije tome kraj. Nastavit ćemo s onim potporama za poduzetnike i obrtnike, 
nastavit ćemo isto tako i s pomoći za poljoprivrednike. Što se tiče Grada Garešnice mislim 
svakako vodimo računa i želimo biti podrška i našima poduzetnicima i obrtnicima. 
 
4.a Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ (imati ću dva pitanja za dogradonačelnika 
Cupeka i Rijetkovića, a ako oni neće znati odgovoriti neka netko drugi odgovori, mada mislim 
da će znati odgovoriti jer su to lagana pitanja) 
- Što radite po pitanju socijalne pomoći, što mislite sa domom za umirovljenike? Postavljam 
pitanje po tko zna koji puta. Je li obavljen konačni razgovor gradonačelnika sa tajnikom u 
ministarstvu i županom Damirom Bajsom? Dobivaju li pomoć doista potrebiti ili Vama lojalni i 
odani? Predstavljati socijalnu pomoć kao pomoć HZD-a, a ne društva u cjelini nije nimalo 
korektno kao ni  sujetanje grada pod okrilje HDZ-a jer u gradu žive i oni drugi pošteni i radišni 
ljudi. Govorim to iz razloga što smo si dali truda i obišli mjesne odbore gdje žitelji govore 
sami o vašoj skrbi i  pristupu prema korisnicima socijalne pomoći i što se na kraju dešavalo 
sa ugostiteljem što je maloprije bilo pitanje i sa gablecima koje ugostitelj tvrdi da niste platili, 
a vi tvrdite da ste platili, odnosno tko u ovom slučaju laže ili ne govori istinu? Iskreno sam 
sretan što vodite  brigu o socijalno ugroženim osobama no zamoljavam vas da napravite 
revidirane korisnike na terenu ili organizirate pučku kuhinju koja je doista potrebna u našem 
gradu. Gradu bez radnih mjesta i bez vizije za zapošljavanje radnika, vidljivo iz rezultata 
Tehno parka gdje korisnici odlaze zbog vaše inertnosti i nerazumijevanja prema obrtnicima i 
njihovim obiteljima, a ja Vam poručujem da svaka čast onome koji zaposli samoga sebe,a  
kamoli koga drugoga. I zato poštujte i uvažavajte takve građane bez obzira na stranačku 
pripadnost.  



 

4. b pitanje postavlja vijećnika SINIŠA GLAVAŠ za jednoga od zamjenika gradonačelnika – 
Aglomeracija – sve ste mogli imati besplatno bez ijedne kune da ste se angažirali oko 
povlačenja sredstava iz Europske unije. Ovih dana vodovodnu i kanalizacijsku mrežu uvode 
Berek, Grubišno Polje. Gdje smo mi? Što radi PCG? Što radite vi? Mjesni odbori Kajgana, 
Tomašica, Hrastovac, Garešnica, Hrastovčić, Ciglenica, Kaniška Iva, Malo i Veliko Vukovje, 
Rogoža i da ne nabrajam dalje. Ti mjesni odbori nemaju niti vodovod niti kanlizaciju u 21 
stoljeću. Fekalije puštaju u grabe, putne jarke ili šahte koje su u blizini bunara istih obitelji, a 
porozne su i miješaju se sa pitkom vodom. Što radi tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja 
Velimir Žunac koji dolazi iz naše Garešnice, naš bivši gradonačelnik ako ne može za svoj 
grad riješiti bar kompletnu aglomeraciju jer je besplatna. Čujete li me? Ništa ne morate 
ulagati.  Sve dobijete gospodo, no možda po HDZ-ovom modelu nema vas, pa vas nije ni 
briga za ostale građane Grada Garešnice. Ne trebamo se bojati korone trebamo se bojati 
salmonele, trbušnog tifusa. Tu smo mi, to je moj grad daleko iza civilizacijskih i europskih 
normi pod vašim vodstvom u 21. stoljeću 
 
- a) Gradonačelnik Josip Bilandžija odgovorio je na prvo pitanje – prije svega bih rekao da 
postoji granica kulturnog dijaloga koju vi neprestano prelazite i ne znam zašto u pitanju 
osuda i takva optužba nije mi jasno. Ja ću vam pojasniti vezano za vaše pitanje. Odluka o 
donaciji Gradskom društvu Crvenog križa. Radi se o sredstvima gdje je grad taj koji je radi 
ublažavanja štetnih posljedica epidemije bolesti covid-19 uzrokovane koronavirusom 
Gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s lokalnim ugostiteljima priprema i dijeli tople 
obroke ugroženim skupinama građana na području Grad Garešnice. Tu nije bilo podjela na 
plave, crvene, zelene nego je samo bilo bitno da je to onaj koji je u potrebi. Nije se gledalo 
na taj dio koji ste vi naveli. Jednostavno ne mogu prihvatiti činjenicu da vi možete takvo što 
izreći. To što ste vi snimali video uratke i tamo dogovorili par ljudi meni je žao. Nemojte to 
raditi. Nije dobro. Ne radite dobro. Prije svega tim ljudima radite štetu. Postoji Gradsko 
društvo Crvenog križa koji dijeli tople obroke ugroženim skupinama. Niti smo se slikali s 
njima niti smo ih dijelili. Ono što smo napravili kao grad donirali smo Gradskom društvu 
Crvenog križa iznose za pripremu toplih obroka. Osim toplih obroka u interesu je bila i pomoć 
našim ugostiteljima. Dakle sa tom donacijom, ne jednom već više njih želja je bila pomoći i 
ugostiteljima i isto tako i našim građanima koji su u potrebi. To treba reći i to treba pohvaliti. 
S tom akcijom idemo i dalje. Nastavljamo sa doniranjem obroka ljudima koji su u potrebi. 
Nismo nikoga selektirali. Sve to odrađivalo je Gradsko društvo Crvenog križa. Preko njih se 
dogovaralo tko će kuhati i koliko dana. Ne gradonačelnik, ne zamjenici, ne predsjednik 
Gradskog vijeća već Gradsko društvo Crvenog križa. I ovom prilikom se želim zahvaliti 
Gradskom društvu Crvenog križa i svim volonterima koji su odradili toliko plemenita djela, da 
je to jednostavno za svaku pohvalu. To su ljudi koji su odvojili svoje slobodno vrijeme i dijeli 
obroke onima u potrebi i onda vas molim da vašim početnim, uvodnim dijelom pitanja ne 
narušavate ono što je plemenito. 
 
- b) Na drugo pitanje odgovor je dao direktor Komunalca DRAŽEN BENGEZ – žalosno je da 
netko priča o aglomeraciji, a niti ne zna što to znači. Totalna neistina i to od a do ž. Kao 
vijećnik ne zna što je aglomeracija niti kako se ona financira. Drugo niti je Berek i koga već je 
naveo nije uopće u aglomeraciji niti će biti u aglomeraciji. Aglomeracija nije besplatna i ona 
košta sto i nešto milijuna kuna. Sto sedam milijuna je procjena aglomeracije. Od čega 90 
posto plaća Europska unija, a onih 10 posto je raspodijeljeno na Općinu Hercegovac, Grad 
Garešnicu i dio za županiju. Znači nije besplatno. Za one mjesne odbore što ste govorili 
navest ću Vam tko što ima uz Garešnicu i Garešnički Brestovac. Zdenčac ima vodovod koji 
je napravljen u zadnjih pet do šest godina. Kompletni Zdenčac. Trnovitički Popovac 5 i pol 
kilometara, Veliki Pašijan je trenutno u izvođenju. Dišnik, Hrastovčić kako smo već rekli 4 
kilometra već odrađeno, 135 priključaka omogućeno ljudima da se priključe. Kapelica 
kompletna napravljena, kanalizacija napravljena do pola Kapelice i nastavak  ide kroz 
program aglomeracije. Ciglenica pokrivena aglomeracijom za odvodnju, a ima 10 km spojeno 
s Kaniškom Ivom vodovoda. Hrastovac gotov projekt građevinska dozvola izdana i za vodu i 
odvodnju. Čeka se ili mjera 7.2.1, ako ne, budemo nagodinu kandidirali kroz Hrvatske vode. 



 

Kajgana kao i Tomašica projektiranje, građevinska dozvola ove godine.  Zato nemojte lagati , 
ne znate što znači aglomeracija pa pitajte, nemojte ispadati smiješni. Molim vas postavite 
pitanje tamo gdje znadete o čem se radi. Nema Berek aglomeraciju. Bjelovar tek sada kreće 
u aglomeraciju. Što se tiče Vode Garešnica, Grad Garešnica i Općina Hercegovac poduzeli 
sve radnje što je trebalo napraviti. Preko 50% smo napravili imovinsko-pravnih odnosa. 
Projektnom timu dostavljena sva dokumentacija i čeka se odobrenje Hrvatskih voda. Sve ide. 
Usporeno je zbog mjera covid-19, ali ništa nije stalo. Ne pričajte da nismo povukli novce. 
Garešnica je najveće gradilište u županiji. Gradonačelnik je naveo od kuda smo sve povukli 
novce i da ste čitali proračun sve bi znali.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se gradskom Stožeru civilne zaštite isto tako i 
državnom Stožeru civilne zaštite koji su odradili jedan vrhunski posao i Vama svima 
zahvaljujem na vašem radu, predanošću i s tim smo i postali država koja je najjača u svijetu  
što se tiče covid-19. Hvala Vam svima. 
 
 

Točka 3. 
 
 

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. 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 javio se vijećnik Siniša Glavaš. U drugoj polovici 2019. godine u Izvješću 
gradonačelnika vidimo da je iz proračuna Grada Garešnice za poticanje zapošljavanja i 
poticanje razvoja gospodarstva utrošeno 3 milijuna i 376 tisuća kuna. Utrošena sredstva 
odnose se na izgradnju infrastrukture Poduzetničke zone Kapelica, subvencije obrtnicima i 
poljoprivrednicima,zaposlene u javnim radovima, zaposlene na projektu Nikad nije kasno, na 
rad Poduzetničkog centra kao podrška razvoju gospodarstava u izvještajnom periodu, 
Poticanje razvoja turizam uloženo je 256 tisuća kuna. Utrošena sredstva odnose se na 
projekt promicanje održivog razvoja prirodne baštine te na rad Turističke zajednice Sjeverna 
Moslavina. Ako je toliko uloženo u zonu u Kapelici, da li se pojavio, da li je na vidiku, da li ste 
napravili one lobiste o kojima sam vam ranije pričao? Da li ste pokrenuli bilo koju od tvrtki da 
popuni te prazne prostore, da pokosi makar onaj drač tamo što je do neki dan bio tamo u 
plasteniku? Nismo radili video uradak, mislim da nije bilo potrebno raditi video uradak. Obit 
će vam se to o glavu, budite u to uvjereni. Napravili ste nešto što vam ljudi napuštaju, taj 
Tehno park. Pitali ste Slavena od kud vi to znadete? Pa zna jer je čuo, jer je bio gore kada je 
čovjek odnosio svoj namještaj. Ljudi Vam napuštaju industrijsku zonu, a ne da ju punite kako 
vi to predstavljate na radio emisiji na Krugovalu. Napušta ju i taj čovjek će vjerojatno dati 
izjavu i tada bi vi trebali reći Slavene bili ste u pravu. Ja s njim nisam raskinuo ugovor, ali 
čovjek odlazi. Odvukao je namještaj. Ugovor o subvencioniranom zakupu između Grada i 
Gastro Akademije potpisan je 10. prosinca 2019. godine. Nije bio niti 6 mjeseci unutra. Nije 
imao uslove. Rekao je da nije bilo niti plina. Šteta što ga nema da sam govori o tome, jer je 
suludo da ja to pričam. Ugovor o inkubaciji između Grada Garešnice i Gastro Akademije isto 
10. prosinca 2019. godine, izašli ste u susret to je dio što ste vi pričali. Kada govorimo o 
komunalnoj infrastrukturi u vašem izvješću. Što je s Ulicom Mate Lovraka? Po koji put ja 
moram postaviti pitanje za Ulicu Mate Lovraka. Šta je direktore? Tko sad laže? Ugovor o 
poslovnoj suradnji sa Sak promet napisali ste 31.12.2020. godine. Šta ste vi vizionari? 
Redovni rad vrtića 4 milijuna i 200 tisuća kuna. Da li to ulazi u proračun ili ne ulazi. Što je s 
iznosima koje ljudi plaćaju za djecu.? Sportska zajednica 720 tisuća kuna. Koliko koji sportski 
klub participira od tih 720 tisuća kuna i da li se treneri u klubovima plaćaju? Socijalne potrebe 
Grada Garešnice, Crveni križ, gableci i udruge proistekle iz Domovinskog rata. Mislim još bih 
Vam postavio puno puno pitanja na vaše izvješće, ali vjerujem da Vam je i ovo dovoljno. 
Nadalje za raspravu se javio vijećnik Miroslav Mauher. Predsjedniče upozorio sam da 



 

spriječite bezobrazluk, a on se i dalje širi pa si mi oduzeo riječ. Ja bih se osvrnuo na izvještaj 
o radu gradonačelnika u dvije tri stavke. Prvo je rad s udrugama. Temeljem Zakona o 
udrugama osigurava se rad udruga u tom njihovom obimu kako rade. I mislim da je to uredu, 
ali mislim da nije dobro izbalansirano odnosno da najveća udruga Matica umirovljenika nema 
dovoljnu financijsku potporu u ovom početku godine ni za dovoljan rad. Molio bih da se tu 
svakako ubuduće u financiranju udruga posveti više pažnje. Znam da i drugima treba 
novaca, ali vjerujte da i nama treba jer mi ipak brojimo negdje od oko 205 do 280 članova. U 
svakom slučaju za onaj redovan rad malo povesti računa. Mi smo prošle godine na početku 
dobili jedan dio sredstava negdje oko 7 tisuća kuna. Međutim u godini dana 7 tisuća kuna 
nije ništa. Sva sreća da smo imali potporu iz županije 40 tisuća kuna i to su strogo 
namjenska sredstva koja su rekli da se koriste samo za upoznavanje Lijepe naše. Molio bih 
da se tu malo izbalansira. Kod održavanja komunalne infrastrukture mislim da se odustalo od 
jednog dobrog dijela onog prvotnog plana bez obzira što su neke stvari izašle iz rebalansa iz 
onog prvotnog plana, a nije uvršteno u plan za ovu godinu. Molimo bih vas i tu, ali o tome 
ćemo pod točkom čini mi se da je to točka 13. Gradonačelnik Josip Bilandžija uključio se u 
raspravu. Zahvalio bih vam se što ste mi pružili priliku da ukažem na istinu i zahvaljujem vam 
se na negativama koje ste iznijeli da mogu ukazati na ono što je istina. Sukladno Statutu kao 
što ste i pročitali i odredbama zakona gradonačelnik je u obvezi dva puta godišnje podnijeti 
izvješće. Malo više ste govorili, a ja opet kažem da ne znam o čemu se radi i vi vjerojatno 
imate neke tajne sastanke možda ste i pomagali s tim ormarima, ali jednostavno mi na taj 
način razgovor nismo imali. Dotičnu gospođu smo mi primili i razgovarali. Moram reći da se 
ovdje radi o jednom drugom putu, ako se zna da je dotična gospođa predsjednica političke 
stranke u Gradu Garešnici, dakle to je već počelo biti i politikanstvo. Predsjednica stranke 
365 u Garešnici. Ako mislite da je to način i da vi galamite ovdje i istini ne date priliku mislim 
da to nije korektno. Ne možete kompromitirati istinu i obmanjivati dezinformacijama i lažima 
vaše građane. To jednostavno nije korektno. Kada sagledate sve potpisane ugovore, 
sporazume, odluke. Vidljiv je jedan čitav niz investicija i aktivnosti koje se provode u Gradu 
Garešnici. Za jednu svaku takvu odluku odnosno ugovor potrebno je prethodno potkrijepiti sa 
čitavim nizom dokumentacije. Sve je to usko vezano i na naš gradski proračun koji je 
realiziran 2019. godine kao što i znadete kao najveći u povijesti Grada Garešnice. Mislim da 
se jasno pokazuje koliko se želi ići naprijed sa svim tim projektima. Morate znati jednu 
činjenicu da su izvorna sredstva Grada Garešnice 16 milijuna kuna. Kada se okrenete oko 
sebe i pogledate, a možda vi ne želite vidjeti dizalice u centru grada, ne želite vidjeti Centar 
za posjetitelje, ne želite vidjeti ni novi vrtić, možda ne želite vidjeti ni Reciklažno dvorište, 
možda ne želite vidjeti Poduzetničku zonu, ni Tehno park e to je onda vaša sramota što ne 
želite i što javno govorite ono što nije istina. Osvrnuti ćemo se kratko na Tehno park. Tamo je 
5 mladih novih poduzetnika. Dobili su potporu od grada. Dobit će i potpore za obrtnike i 
poduzetnike. Dobili su i oslobađanja i sve što smo mi mogli napraviti u ovom trenutku, a 
dobiti će jednokratnu pomoć i oni koji su morali prekinuti rad zbog covida-19. Vi s ovim 
načinom nećete postići puno jer ljudi to jednostavno više ne mogu ni slušati ni gledati.  Veliki 
broj projekta koji pokrivaju i područje gospodarstva i socijale i demografije i kulture i sporta i 
školstva i razvoj komunalne infrastrukture govore da u gradu postoji vizija i želja, ali isto tako 
i jedan zajednički interes za razvoj našeg grada. Već sam spomenuo da grad nije samo 
gradonačelnik, grad su sve ustanove, trgovačka društva, gradska uprava i čak i veći dio ovog 
Gradskog vijeća koji zajednički rade na interesima grada. Jesmo li dobro napravili što smo 
krenuli s novim vrtićem? Jesmo, imamo 16 milijuna kuna proračuna. Izvorni proračun grada 
je 16 milijuna kuna plus decentralizirana sredstva. Vi sad spominjete ništa se ne radi. Mislim 
da vi morate jednostavno otići malo dalje i pogledati koliko se radi u Garešnici, a koliko se 
radi u drugim gradovima. Budući da ste županijski vijećnik siguran sam da imate informacije 
o tome i zato mi je žao što na ovakav jedan način prezentirate nekakvu drugu sliku. 27. 
siječnja smo otvorili Tehno park. Nakon toga je uslijedila pandemija koronavirus. Ovom 
prilikom želim pohvaliti Stožer civilne zaštite koji je na čelu sa Stožerom civilne zaštite RH, sa 
Zavodom za javno zdravstvo i ministarstvom odradio jedan sjajan posao. Sačuvali smo i 
napravili puno više od mnogih drugih razvijenijih zemalja. Bio je to problem svima ne samo u 
gradu Garešnici. Vi ste bili prvi negativni u tom vremenskom periodu. Znali ste da je 



 

pandemija  u Italiji započela krajem prvog mjeseca, ali ste isto tako imali turiste iz Italije 
krajem drugog mjeseca. Da li je to bilo moralno s vaše strane? 33 milijuna kuna ulaganje u 
Poduzetničku zonu. Spomenuo sam da u Tehno parku imamo 5 novih tvrtki. Svi koriste 
subvencionirani prostor od strane grada. I kada tu dodate sredstva za samozapošljavanje, 
kada dodate potpore od strane grada za poduzetnike i obrtnike, poljoprivrednike, za mlade 
obitelji. Jedna od potpora je i izgradnja novog dječjeg vrtića, imamo stipendije za učenike i 
studente, naknade za novorođeno dijete, financiranje drugog obrazovnog materijala za 
učenike osnovnih škola dakle onda je to znak da osluškujemo potrebe od onih najmlađih pa 
do onih najstarijih građana našega grada. Ravnomjeran razvoj našega grada i briga o 
starijima i nemoćnima, podržavanje svih naših udruga, izgradnja komunalne infrastrukture, 
poticanje demografske obnove, poticanje razvoja gospodarstva i novog zapošljavanje sve je 
to jedna ideja vodilja svih nas u jednom cilju podizanja kvalitete života u Gradu Garešnici i 
nastavit ćemo tako i dalje. Nismo stali s projektima, radimo i nove projekte. Pogledajte 
energetske obnove naših škola. Jeste bili u Hrastovcu? Jeste bili u Brestovcu? Naravno da 
imamo suradnju sa županijom. Zajednički radimo. Tu je škola u Popovcu, u Garešnici. Jesmo 
li mi sufinancirali Dom zdravlja kupovinu aparata, jesmo li zajednički financirali cestu 
Kapelička i Dišnička brda. Trenutno se u gradu provodi jako puno projekta. Energetska 
obnova stare zgrade gradske uprave, Centar za posjetitelje, vrtić, katastarska izmjera Grada 
Garešnice gdje našim građanima na trošak projekta ćemo urediti stvarno stanje. Vrlo skoro 
će te vidjeti  radove na Hrvatskom domu, i mala i velika sala, i u domu u Ciglenici. Tu je i 
šumska cesta, vodovod Dišnik. Slijedi nam uskoro i rekonstrukcija knjižnice, sanacija 
opasnog mjesta u Hrastovcu i očekujemo završetak izgradnje infrastrukture za širokopojasni 
Internet. Pokušava se na sve moguće načine podići kvaliteta života u našem gradu. Što se 
tiče Udruge umirovljenika, realizacija vaših predloženih programa će biti do kraja slijedećeg 
mjeseca. Znadete da imamo i onu pripomoć prema vama što je bilo i prošle godine. Ono što 
je bitno reći da mi plaćamo najamninu za vaš prostor. Radi se o 30 tisuća kuna troškova  
samo za taj prostor. Pomogli smo i sa klimom. Nastojati ćemo pomagati i pratimo rad svih 
naših udruga.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika 10 ih je glasovalo ZA dok su 4 vijećnika bila PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 10 glasova ZA prihvatilo  
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(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine) 
 

 
Točka 4. 

 
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2019. 
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Garešnice za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedeno Godišnje izvješće 
prihvati i donese. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za riječ se javio vijećnik Siniša Glavaš. 



 

Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš.  Znači pod točkom kulturno-umjetnički 
amaterizam sto tisuća i 200 kuna da li se to odnosi i na SKD prosvjeta i na ostala kulturno-
umjetnička društva? Gradonačelnik je rekao da se to odnosi na sve, na sve one koji su se 
javili na natječaj. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

GRADA GAREŠNICE ZA 2019. GODINU 
 
 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 
2019. godinu) 
 

Točka 5. 
 

Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
Grada Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i naobrazbi Grada Garešnice za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da 
navedeno Godišnje izvješće prihvati i donese. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio  PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA donijelo 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 

NAOBRAZBI GRADA GAREŠNICE  
ZA 2019. GODINU 

 
 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi Grada Garešnice za 2019. godinu) 
 
 

Točka 6. 
 
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice 
za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 
Grada Garešnice za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedeno Godišnje 
izvješće prihvati i donese. 
 



 

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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI  

GRADA GAREŠNICE ZA 2019. GODINU 
 

 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Garešnice za 2019. godinu) 
 

 
Točka 7. 

 
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2019. 
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada 
Garešnice za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedeno Godišnje izvješće 
prihvati i donese. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš te zamjenik gradonačelnika Željko Rijetković. 
Vijećnik Siniša Glavaš javio se za riječ. Radi se ovdje o 720 tisuća kuna, da li je taj iznos 
ravnomjerno raspoređen po svim klubovima? Imali smo svjetskog prvaka u dizanju tegova 
koji nije mogao otići na svjetsko prvenstvo jer mu Grad Garešnica nije želio izaći u susret. 
Morao se čovjek preseliti u Pakrac. Mislim da sada tamo radi. Znam da ste mu dali dvoranu 
u Hrastovcu da može raditi, ali pitanje je i odgovorite jasno da li se plaćaju treneri u 
nogometnom klubu Garić i koji je iznos koji treneri dobivaju i da li je to iz tih 720 tisuća ili to 
roditelji plaćaju za svoju djecu? U raspravu se uključio i zamjenik gradonačelnika odnosno 
predsjednik Sportske zajednice Garešnica Željko Rijetković. Radilo se o 720 tisuća kuna u 
prošloj godini. Svake godine periodično negdje oko 6 mjeseca ili 9 mjeseca se podnosi 
izvješće ovom vijeću od strane ove Sportske zajednice gdje lijepo piše po kojem kriteriju i na 
koji način se ti novci dijele. Naravno da svi klubovi nisu u istoj poziciji. Niti se natječu u istom 
rangu niti imaju iste troškove. Prema tome napravljena je sistematizacija svih tih klubova i 
doneseni su postotci od ove cifre od tih 720 tisuća kuna. Najniži rang je 3. Županijska liga i tu 
većina naših klubova igra i njima od prilike 15 tisuća kuna pripada. Njima je to dovoljno da 
pokriju sve troškove natjecanja, da pokriju sve troškove vezano uz održavanje igrališta. 
Infrastruktura nije uključena i tu se dodatno angažira grad ako ima potrebe, a bilo je potrebe i 
to ne ide kroz sredstva Sportske zajednice. Što se tiče plaćanja trenera u ovim najnižim 
rangovima ne plaćaju se treneri koliko ja znam, plaćaju se treneri u nogometnom klubu Garić 
i Brestovac. To se plaća prema ugovoru o suradnji i treniranju gdje se plaćaju i dađbine na 
taj ugovor, a treneri mlađih uzrasnih kategorija su pod ingerencijom roditelja. Znači roditelji 
participiraju u jednom dijelu, ne znam doista koji je po djetetu. To nije ništa neuobičajeno i ti 
novci ulaze u proračun pojedinog kluba koji organizira školu da li rukometa ili nogometa. Što 
se tiče svjetskog prvaka gospodina Karakaša jedini novac koji je on dobio je od Sportske 
zajednice Garešnica. On ima svjetsko prvenstvo svake godine barem dva. Imamo sam 
problema. Pred 5 godina je na moju inicijativu on je proglašen sportašem županije. Čovjek 
od bliže 50 godina. Sad si vi zamislite koje je to podcjenjivanje svih ostalih sportaša na 



 

teritoriju naše županije da čovjek od 50 godina bude proglašen sportašem županije. 
Zahvaljujući što sam ja to isforsirao na županijskoj Sportskoj zajednici pod ovakvim pritiscima 
kao sada što se govori da mu se nije pomoglo i zato što sam i sam u neku ruku vjerovao da 
je to nekakva disciplina i da je to nekakvo natjecanje od 700 natjecatelja koje je on 
spominjao na tom svjetskom prvenstvu , a onda kada se zagreblo druge godine od tih 700 
ima negdje pedesetak kategorija. Onda vi imate kategoriju od 65 i pol kilograma gdje su tri 
natjecatelja ili dva. Evo primjera gdje se zlorabi naziv svjetsko prvenstvo i onda kada netko 
takav podatak dozna možete si misliti što sam ja onda pretrpio druge godine na tu temu 
vjerujući slijepo kako je to zaista natjecanje koje ima nekakav značaj. Pomogli smo mu i dva 
navrata što se tiče prostora. S prvim prostorom koji nije plaćao pa čak ni struju. Na njegovu 
intervenciju gradonačelnik i ja smo otišli i našli mu prostor u Hrastovcu. To što je on privatno 
kupio kuću u Batinjanima kod Lipika nema veze sa selidbom radi ovih stvari. Da spomenem 
da ta teretana u Hrastovcu i dan danas je tamo i opet se ne plaća i čak su i struju iskopčali 
nogometnom klubu radi njega. Toliko o tom gospodinu. On je ostao nepošten prema nama ,a  
ne mi prema njemu. Iznos za trenere je negdje oko 2.500,00 tisuće kuna. To je moja 
pretpostavka. Klub 4. lige ako ima trenera izvana to je 4.000,00 kuna plus putni trošak. Tu 
ništa nije sporno, sve je transparentno po zakonu i radi se ugovor o treniranju. Taj čovjek ima 
sve treninge plus utakmice i to su minimalni novci što mi izdvajamo za trenere. Trener ne 
može biti svatko. Za taj rad on mora imati licencu, koja košta i ima neki red. Ne može se do 
nje doći napreskokce. Znači čovjek je ulagao u sebe.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

GRADA GAREŠNICE ZA 2019. GODINU 
 
 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 
2019. godinu) 
 

 
Točka 8. 

 
Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2019. godinu 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice 
za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedeno Godišnje izvješće prihvati i 
donese. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. 
Budući da se ovdje radi o socijali pozdravljam taj dio priče. Udruge s invaliditetom i 
humanitarne udruge 20 tisuća kuna odnosno 18 je izvršeno, 90 posto. Onda imamo 
financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata da li se tu radi o invalidnim udrugama ili 
općenito o svim udrugama. Zašto to stoji pod socijalom? Treba to ispraviti. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 



 

 
 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA GRADA GAREŠNICE  

ZA 2019. GODINU 
 
 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2019. 
godinu) 
 
 

Točka 9. 
 
 
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada 
Garešnice za 2019. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog 
društva Grada Garešnice za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedeno 
Godišnje izvješće prihvati i donese. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. 
E udruge civilnog društva e tu je pročelniče ta stavka trebala biti. Želim pitati o lovu to sam 
pitao i na županijskoj skupštini. Gdje su ovdje ribolovci koji participiraju u turizmu Grada 
Garešnice. Znači lovci da, a ribolovci ne. Gradonačelnik se uključio i rekao da i ribolovci 
participiraju, ali oni kroz Sportsku zajednicu kroz proračun Sportske zajednice. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA   
GRADA GAREŠNICE ZA 2019. GODINU 

 
 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada 
Garešnice za 2019. godinu) 

 
Točka 10. 

 
Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice 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 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 



 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA  
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICE 

 ZA 2019. GODINU 
 

 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice Grada 
Garešnice za 2019. godinu) 
 
 
 

Točka 11. 
 

Godišnje izvješće o izvršenju 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 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. lipnja  2020. godine na svojoj 
11. sjednici. Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Gradu Garešnici za 2019. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da 
navedeno Godišnje izvješće prihvati i donese. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Mauher, Siniša Glavaš, direktor Komunalca 
Dražen Bengez te gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Miroslav Mauher. S obzirom da smo imali i ovu i slijedeću 
točku na odboru budem ih povezao. Oko programa održavanja komunalne infrastrukture 
malo smo imali dužu raspravu. Jedan dio od prvotnog programa je otpao u rebalansu, a 
jedan drugi dio se prebacuje u sljedeću godinu pa smo tu morali razjasniti situaciju i čestito 
smo ju odradili. Ista stvar je kod točke 12. Mislim da tu nekih posebnih problema nema, jer 
na jednoj strani je bio malo veći trošak na jednoj strani manji pa su tu u jednom i drugom 
slučaju balansiralo i nekih posebnih problema nije bilo. Odbor je prihvatio ovo izvješće. Dalje 
se za raspravu javio vijećnik Siniša Glavaš. Kada je riječ o komunalnoj infrastrukturi po tko 
zna koji put ću opet pitati da smo zamijenili rasvjetu sa led lampama i svi znademo šta je led 
rasvjeta i deset puta manji trošak i konkretno u ovom to ne vidim. Vidim da nije izvršeno. Ne 
vidim da je nama kompletno deset puta pao trošak javne rasvjete, istina je reći ćete svijetli i 
po noći. Opet je trebalo pasti u pola. 50% je trebao biti manji trošak javne rasvjete. S druge 
strane opet govorim o ulicama koje treba pokositi koje su bile dogovorene ovdje na vijeću i 
za koje vam ljudi plaćaju to sve i opet ne odradite to sve. Neki dan mi je kolega uslikao na 
Gajinama drač, to je čudo tamo. Tamo budu u taj drač dolazili mali krokodili. Mislim da se po 
tom pitanju mora nešto riješiti. Ako ne možete ok tako recite, ali baš pet puta ignorirati 
zahtjev da se to napravi u Ulici Mate Lovraka. Direktor Komunalca Dražen također se 
uključio u raspravu. Ne znam zašto vi uporno mene prozivate za košnju. Ja nisam taj koji 
odlučuje koje se ulice budu kosile već ovo Gradsko vijeće odnosno Grad Garešnica. Ako 
kaže kosi se livada u Bereku mi ćemo ići pokositi. Koje ulice su u našem ugovoru mi ih 
redovno kosimo. O tome ne odlučuje Komunalac. Gradonačelnik Josip Bilandžija što se tiče 
led rasvjete Grad Garešnica ima led rasvjetu na cijelom području grada, da nema gašenja 
rasvjete i to je nešto što do sada nismo imali. Troškovi su povećani jer se taj projekt financira 
po esco modelu što smo dobili neke nove vrijednosti gotovo u svim našim mjestima. Spojili 
smo Mali i Veliki Zdenčac pa smo spojili neke dijelove gdje do sada nismo imali rasvjetu. NK 
Garić postavljeni reflektori. Sve je to rezultiralo povećanim troškovima, ali treba naglasiti da 
smo dobili jednu kvalitetu života u Gradu Garešnici. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje 
Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio  PROTIV. 



 

Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 13 glasova ZA donijelo 
 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU GAREŠNICI  
ZA 2019. GODINU 

 
 

(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
Gradu Garešnici za 2019. godinu) 
 

 
Točka 12. 

 
Godišnje izvješće o izvršenju 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 
Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Starčević izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. lipnja  2020. godine na svojoj 
11. sjednici. Da je raspravio Godišnje izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Garešnice za 2019. godinu te da 
predlaže Gradskom vijeću da navedeno Godišnje izvješće prihvati i donese. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. Gospodin iz Ciglenice tražio je da mu se povuče 
što je po zakonu tako je rekao, da mu se povuče komad asfalta s glavnoga puta prema 
njegovom, znači kada idu oborinske vode da taj šljunak što se tamo nasulo ne nanosi se na 
cestu u Ciglenici i s druge strane isto putevi koji idu s glavne ceste prema poljima isto nekih 
desetak, dvadeset metar bi isto po zakonu trebalo asfaltirati. To je u obavezi i to bi trebalo 
napraviti. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  
GRADA GAREŠNICE ZA 2019. GODINU 

 
 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Garešnice za 2019. godinu) 
 

 
Točka 13. 

 
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna 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 11. 
sjednici održanoj 05. lipnja 2020. godine, razmotrio i raspravio Godišnje izvješće o izvršenju 
Proračuna Grada Garešnice za 2019. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ga prihvati i 
donese. 



 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Slaven Đurđević,pročelnica Mirela Kozmač, vijećnik Siniša 
Glavaš te gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Slaven Đurđević. Htio bih reći pošto se stalno govori da ne 
dolazim na odbore da uđe u Zapisnik da sam ja svaki put slao dopise gdje sam tražio da se 
promjeni vrijeme međutim nitko nije ni jedanput odgovorio. To je već treći, četvrti put da sam 
slao dopis pa bih vas molio da prestanete govoriti neistine. U startu smo planirali 81 milijun 
kuna, pa smo radili rebalans na 64. Izvršenje je nekih 59 i tristo to je nekih osam posto manje 
od rebalansa i nekih 37 posto od prvotnog plana. Molim objašnjenje. Možda sam ja krivo 
pročitao brojke pa da mi samo objasnite. Rashode smo planirali na 79, rebalansirano na 39, 
a izvršenje bilo 56. Znači nekih 5 posto manje u odnosu na rebalans odnosno 40 posto 
manje u odnosu na prvotni plan. Kada u grubo gledam ispada da nam je temeljni prihod 
jednak temeljnom rashodu, gdje nam je dodana vrijednost? Pročelnica Mirela Kozmač 
napomenula je da je izvršenje proračuna je 95 posto sa rashodovne strane, 92 sa 
prihodovne strane. Ovo je proračunsko računovodstvo i mi nemamo nikakve dodane 
vrijednosti. Proračun se planira i prihodi moraju biti jednaki rashodima. Višak prohoda 
namjenskih moramo prenijeti u slijedeću godinu, a ako ostvarimo višak prihoda 
nenamjenskih njih moramo potrošiti. To je čisto proračunsko računovodstvo. Dalje se za 
raspravu javio vijećnik Siniša Glavaš. Izvršenje proračuna za 2019. godinu, budući da sam 
2018. već rekao da se proračun za 2019. ne može izvršiti i sada itekako vidimo da sam bio u 
pravu. Uvrštavamo projekte iz Europske unije u proračun kako bi on izgledao snažan, da 
izgleda najjači. Da ga predstavimo kao fenomenalnog proračuna. Nije to baš tako i mislim da 
taj projekat neće ovaj puta proći. Prvi plan je bio na 81 i pol milijuna kuna pa je rebalansom 
smanjeno na 64. Izvršenje na 59 pa nakon toga rebalansirani nije realiziran nego se 
posegnulo za kreditom od 4 milijuna.  Dakle rebalans na 59 milijuna, a izvršenje na 56 
milijuna kuna no upitno je nakon 6 mjeseci razgovarati o takvim stvarima nakon planirane 
pomoći iz inozemstva iz Europske unije u planu od 46 milijuna rebalans na 29 milijuna 
sveukupno temeljni prihodi kako je pročelnica rekla temeljni prihodi pokrivaju temeljne 
rashode što je isto sve nedorečeno. Rashodi za usluge od 10 milijuna kuna, a niste rekli koji 
su to rashodi za nefinancijsku imovinu ili za građevinske objekte od 26 milijuna kuna i to sve 
u 2019. godini. Grad Garešnica prema godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu 
iskazala je ukupni manjak prihoda i primitka u ukupnom iznosu od 2 milijuna 249 tisuća i 44 
lipe. Naravno da kao odgovoran vijećnik ne mogu podržati ovakav prikaz proračuna. Zašto 
prikaz, zato što su to samo brojke na papiru u našim materijalima no vrijeme će pokazati 
istinitost i ovako loših pokazatelja. Pročelnica za financije Mirela Kozmač rekla je da je točno 
navedeno rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Stvarno sam se potrudila u lipu sam 
vam navela. Za kupnju zemljišta, u poslovne objekte, Tehno park. Za šta se koji rashod 
odnosi. Ništa nije zakamuflirano. Sve se može vidjeti. Gradonačelnik Josip Bilandžija kao po 
starom običaju nastavljate sa iznošenjem laži, dezinformacija. Možemo se dogovoriti da Vam 
prije vijeća objasnimo proračun, ali se radi o tome da mi ne možemo čitati umjesto vas. 
Ovdje piše rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose toliko i toliko, a odnose se na to i 
to. Molim vas pročitajte materijale i onda konstruktivno sudjelujte u raspravi. Proračun Grada 
Garešnice je najveći  u povijesti Grada Garešnice, a proračuna za 2020. godinu će biti još 
veći od ovoga, a to je rezultat jednog zajedničkog rada, jednog tima. Gradske uprave, 
gradskih ustanova, trgovačkih društava, većeg dijela Gradskog vijeća te nastavak dobre 
suradnje sa bivšim gradonačelnikom Velimirom Žuncem koji je tu potpora.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje 
Od 14 prisutnih vijećnika 10 ih je glasovalo ZA dok su 4 vijećnika bila  PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 10 glasova ZA donijelo 
 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE  
ZA 2019. GODINU 



 

 
(Prilog: Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2019. godinu) 

 
 

Točka 14. 
 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 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 11. 
sjednici održanoj 05. lipnja 2020. godine, razmotrio i raspravio Odluku o raspodjeli rezultata 
te predlaže Gradskom vijeću da navedenu Odluku donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA dok je jedan vijećnik bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 13 glasova ZA donijelo je 
 
 

ODLUKU 
O RASPODJELI REZULTATA 

 
 

(Prilog: Odluka o raspodjeli rezultata, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.) 
 
 
 

Točka 15. 
 

Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu 
Garešnica za 2020. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku.  
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je razmotrio i raspravio I. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u Gradu Garešnica za 2020. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da 
navedene izmjene Programa donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

I. IZMJENE PROGRAMA  
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU  

U GRADU GAREŠNICA ZA 2020. GODINU 
 

(Prilog: I. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu 
Garešnica za 2020. godinu) 
 

 
 



 

 
Točka 16. 

 
Prijedlog I. Izmjena programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2020. godinu 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je razmotrio i raspravio I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice te 
da predlaže Gradskom vijeću da navedene izmjene Programa donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

I. IZMJENE PROGRAMA  
JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA GAREŠNICE  

ZA 2020. GODINU 
 
 

(Prilog: I. izmjene Programa javnih potreba u spotu Grada Garešnice za 2020. godinu) 
 
 
 
(Gradsko vijeće napustila je vijećnica Aleksandra Hojka u 10:41 sati. Na vijeću ostaje 
prisutno 13 vijećnika) 
 

 
 

Točka 17. 
 

Prijedlog I. Izmjena Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2020. godinu vijećnici 
su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i sport Alen 
Štandar nije mogao prisustvovati sjednici, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević 
izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 05. lipnja  2020. godine na svojoj 4. sjednici. 
Da je razmotrio i raspravio I. Izmjene Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2020. 
godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedene izmjene Programa donese u 
predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali Miroslav Mauher, vijećnik Siniša Glavaš te gradonačelnik Josip 
Bilandžija. 
Vijećnik Miroslav Mauher je samo pitao koji je razlog povećanja? Gradonačelnik Josip 
Bilandžija rekao je da je razlog povećanja odluke koje smo donijeli za donacije Crvenom 
križu. Jel one povećavaju opseg djelovanja? To je samo za covid-19 i nije bio predviđen taj 
trošak. Vijećnik Siniša Glavaš pitao je da li je to rebalans u toj točci? Pozdravljam to i zanima 
me koliko točno obroka dnevno ide, tko kuha gablece? Ovi koji su ranije kuhali gablece da li 
je to plaćeno ili nije plaćeno? U ovih 240 tisuća kuna da li su tu i gableci koji su se kuhali i za 
vrijeme covida, jer je jedan od gostitelja rekao da nije dobio plaćeno, vi ste rekli da je dobio 
plaćeno. Da li je u tih 240 tisuća i taj iznos koji ste dali Crvenom križu pa Crveni križ njemu 
treba platiti pa ste vi doista u pravu da ste vi platili. Onda ste vi u pravu, a on kaže da nije 
dobio novac. U raspravu se uključio i gradonačelnik koji je rekao da je situacija u jednom 



 

momentu otišla u krivom smjeru. Povećanje je vezano za tople obroke koje crveni križ dijeli. 
Koliko obroka dijele. U jednom momentu je to bilo 30, u drugom 25 dnevno i to onima kojima 
je to potrebno. Treba naglasiti da odluku tko će kuhati i kada donosi Crveni križ ne 
gradonačelnik. Svi su bili pozvani i upućeni na mogućnost da za sve te gablece dobiju 
određeni iznos. Jedni koji su prvi počeli kuhati nisu htjeli uzeti novce, ali isto tako ni druga 
nije htjela novce.  Restoran Kod bake nije htio uzeti novce, a isto tako i Palermo. Drugi su 
nastavili kuhati i to je uredu. Tako treba biti. Dali smo mogućnost da pomognemo našim 
ugostiteljima, a isto tako jedni su odbili drugi su prihvatili. Mislim da je želja grada bila i 
usmjerena u jednom pravcu, a to je pomoć ljudima koji su u potrebi. Mi smo na taj način i 
povećali proračun grada i došli do izmjena Programa socijalnih potreba grada u iznosu od 40 
tisuća kuna i nastavit ćemo i dalje koliko budemo u mogućnosti. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

I. IZMJENE PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA  
GRADA GAREŠNICE  

ZA 2020. GODINU 
 

 
(Prilog: I . Izmjena Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2020. godinu) 
 
 

Točka 18. 
 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Garešnice za 2020. godinu 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 04. lipnja  2020. godine na svojoj 
11. sjednici. Da je raspravio I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Garešnice za 2020. godinu te da predlaže 
Gradskom vijeću da navedene izmjene i dopune  Programa donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Mauher, pročelnik Miroslav Gerstner, vijećnik 
Siniša Glavaš te gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Miroslav Mauher. Rekao je da je odbor raspravljao i da tu 
postoji samo jedna mala dilema koju je pročelnik objašnjavao. Iz prošlogodišnjeg plana 
ispalo je i nije odrađena Vukovarska ulica. Rekli smo na vijeću da Vukovarska ide u 
presvlačenje i da se ide napraviti pješačka staza pogotovo jer je ona sada interesantna kada 
je napravljena nova regulacija prometa gdje će kroz Vukovarsku biti daleko više vozila, a u 
isto vrijeme đaci i pješaci putuju po kolniku. Zato je tu bila opaska da bi to svakako trebalo 
uvrstiti u plan, a po obećanju pročelnika to je stavljeno u održavanje kolnika tako da znadete 
da ta Vukovarska ide u tom dijelu. Oko održavanja javnih zelenih površina to je povećanje 
jednostavno jer su tu površine koje su u zoni Kapelica i mislim da tu nekih posebnih 
problema ne bi trebalo biti. Oko održavanja fontane mislim da isto nema problema jedino 
treba povesti  računa oko curenja vode na fontani. Zaboravio sam taj detalj spomenuti da 
nismo planirali ta sredstva za sanaciju jer znadete i sami da voda bježi iz fontane. Pa bi tu 
trebalo ubaciti neku stavku. Ovo drugo smatram da smo raspravili i da ne bi trebalo biti 
nikakvih problema. U raspravu se tada uključio pročelnik Miroslav Gerstner. Spojiti ću ako mi 
dozvoljavate ove dvije izmjene i dopune programa jer su usko vezane. Što se tiče gradnje 
komunalne infrastrukture ubacili smo kod nerazvrstanih cesta, znači nastavak Ulice kralja 
Tvrtka koju smo nažalost morali izbaciti, ali smo stavili nove rekonstrukcije ulica Petra 



 

Svačića, Milke Trnine i kralja Tomislava. Nažalost došlo je do zabune u materijalima da je to 
Milke Trnine, to je ulica koja će se asfaltirati i proširiti, to je ulica koja prolazi pokraj novog 
dječjeg vrtića. Budući da znadete da smo Garićku pretvorili u jednosmjernu ulicu tako da bi 
pojačani promet bio baš kroz Ulicu kralja Tomislava koja će se proširiti i ispred ulaza u dječji 
vrtić će se napraviti parkirna mjesta. Ta cesta mora završiti zato je tu Ulica Milke Trnine da 
ne mislite da ide cijela Milke Trnine, ide ulica do Vukovarske jer tu očekujemo da je kolnik 
uzak i da probamo proširiti taj dio. Tu je naravno i izgradnja šumske ceste koja je u planu za 
otvaranje za nekih mjesec dana. Ono što je isto tako važno je izgradnja dječjih igrališta. U 
sklopu dječjeg vrtića će se otvoriti jedno novo igralište, a i u sustavu Poilovlja idemo sa 
izgradnjom dva velika dječja igrališta u Kaniškoj Ivi i Hrastovcu tako da mislim da je za ovu 
godinu sasvim uredu. Što se tiče održavanja komunalne infrastrukture tu smo u stavci javne 
rasvjete ostavili isto što i do sad, rebalansom smo održavanje nerazvrstanih cesta  - 
održavanje kolnika tu smo smanjili tih 500 tisuća kuna, a to je onih 500 tisuća kuna kojih smo 
izdvojili  za rekonstrukciju Petra Svačića, Milke Trnine i kralja Tomislava. Da napomenem 
sredstva za asfaltiranje te ceste smo predvidjeli iz Ministarstva regionalnog razvoja, gdje smo 
se javili na natječaj i očekujemo rezultate vrlo brzo. Što se tiče Vukovarske i nogostupa ne 
mogu na prvu reći da ići će. Ja bih volio da ide, ali isto tako imamo i puno drugih ulica u 
Gradu Garešnici koje su još uvijek makadamske. Što se tiče održavanja javnih zelenih 
površina  tu smo povećali 200 tisuća kuna.  Zato što imamo otvaranje novih ulica, a tu će biti 
i Ulica Mate Lovraka. Tu imamo i košnju oko Tehno parka oko zone. Što se tiče košnje na 
Gajinama, livadama onim gornjim dijelovima gdje se sada provodi natječaj za prodaju. 
Prijašnjih godina smo imali natječaj, ljudi su se otimali za kositi travu. Trava je tamo 
kvalitetna i prekrasna. Međutim unazad dvije tri godine nitko neće pokositi tu travu, tako da je 
tu to povećanje obima košnje. Što se tiče fontane  tu ste u pravu gospodine Mauher. Fontana 
curi i zašto ju nismo upalili je to što tih 15 tisuća kuna nije dovoljno da bi se ta fontana 
uredila. S obzirom da je u planu projekt uređenja Grada Garešnice, Ulice Vladimira Nazora 
sa trgom bilo bi suludo da sada trošimo novce na uređenje fontane, a nju da bi sanirali 
nažalost moramo ju iskopati i napraviti novu fontanu. Obzirom da ide novi projekt uređenje 
Grada Garešnice u sklopu toga projekta će se urediti i fontana. Na istom tom mjestu. Što se 
tiče kuće oproštaja tu smo privremeno izbacili iz prvih izmjena zato što se one tiču gradnje. 
To su kuća oproštaja u Kapelici i Velikom i Malom Pašijanu. Projektna dokumentacija je 
gotova, sredstva smo aplicirali u intervencijski plan i čekamo realizaciju tog intervencijskog 
plana. Radi se o milijun kuna, sredstva koja ne možemo osigurati u proračunu. Ono što smo 
stavili i to je na oduševljenje nadam se i vas vijećnika i građana Grada Garešnice će biti 
dodatni radovi na mrtvačnici u Garešnici u sklopu kojeg će se urediti onaj prilaz mrtvačnici i 
sanitarni čvor i da se proba malo napraviti hlada. Sredstva su osigurana u proračunu. 
Vijećnik Siniša Glavaš također se uključio u raspravu. Dao bih prijedlog budući da se radi o 
centralnom groblju u Garešnici i to sam već par puta govorio. Gradonačelnik je rekao da 
igralište ima reflektore pa bih zamolio da i groblje u Gradu Garešnici ima dva reflektora koji 
će pokrivati po noći. Vjerujte centralno groblje u Garešnici, dolaze posjetitelji poslije ponoći, 
nešto ukradu, nešto se tamo dešava. Mislim da kada bi rasvjeta bila postavljena da takvih 
stvari ne bi bilo. Gradonačelnik Josip Bilandžija mi smo imali interventni plan. U sklopu njega 
bilo je puno projekata među njima i uređenje gradskog groblja. To je nešto čemu težimo i 
pripremiti ćemo taj projekt. Očekujemo od nove financijske perspektive koja kreće od 2021.-
2027. mogućnost da sa ovim našim novim projektima gdje smo mi dobili Odluku od 
Ministarstva regionalnog razvoja da smo kao grad upali u taj interventni plan. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 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 2020. GODINU 



 

(Prilog: I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Garešnice za 2020. godinu) 
 

 
Točka 19. 

 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Garešnice za 2020. godinu 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 04. lipnja  2020. godine na svojoj 
11. sjednici. Da je raspravio I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 
infrastrukture  Grada Garešnice za 2020. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da 
navedene izmjene i dopune Programa donese 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 
 

I. IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

GRADA GAREŠNICE ZA 2020. GODINU 
 

(Prilog: I. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Garešnice 
za 2020. godinu) 
 
 

 
Točka 20. 

 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i pročelnik Miroslav Gerstner. 
Vijećnik Siniša Glavaš rekao je da se vidi da je tu sada povećanje. Prošli put sam rekao da tu 
ne bi trebalo biti 900 tisuća već 9 milijuna. Sada smo digli za 230 tisuća da se kaže da se 
povećanje desilo no i dalje tvrdim da koliko ti kamioni izrajbaju ceste da bi trebali davati 10 
puta više od ovoga, ali dobro i ovo je neki pomak. Pročelnik Miroslav Gerstner uključio se u 
raspravu rekavši da ima jedan ispravak. Nije se povećalo nego je utrošak iz prošle godine 
220 tisuća kuna kojeg smo stavili. Izvorni plan ostaje 900 tisuća kuna. To su strogo 
namjenska sredstva određeno je zakonom.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

I. IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA  

ZA 2020. GODINU 
 

(Prilog: I. izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 
godinu) 



 

Točka 21. 
 
Prijedlog Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih programa 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 11. 
sjednici održanoj 05. lipnja 2020. godine, razmotrio i raspravio Odluku o I. izmjeni Plana 
razvojnih programa Grada Garešnice za 2020. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da 
navedenu Odluku donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika 12 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 12 glasova ZA donijelo 
 

ODLUKU 
O I. IZMJENI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GAREŠNICE  

ZA 2020. GODINU 
 

(Prilog: Odluka o I. izmjeni Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2020. godinu i I. 
izmjene Plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2020. godinu) 
 
 
 

Točka 22. 
 
 

Prijedlog Odluke o I. izmjeni 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 11. 
sjednici održanoj 05. lipnja 2020. godine, razmotrio i raspravio Odluku o I. izmjeni Proračuna 
Grada Garešnice za 2020. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedenu Odluku 
donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Vijećnik Siniša Glavaš javio se za raspravu. Činjenica je da imate manjak. Minus 2 milijuna i 
154 tisuće. Gore imate manjak minus 4 milijuna 345 tisuća. Kako sad? Ja ne znam čitati ili? 
2020. godina se nastavlja prelijevanjem iz šupljega u prazno. 75 milijuna plan, a ostvarenje 
70 milijuna kuna. Krećemo sa nepunih 5 milijuna kuna manjka plus sredstva za zaduženje od 
6 i pol milijuna kuna. Nabava nefinancijske imovine u iznosu od 23 milijuna kuna. 280 tisuća 
kuna i 43 milijuna podsjeća me poštanski broj našega grada – 43280. Gradonačelnik i 
pročelnica za financije uključili su se u raspravu rekavši da to nisu dobre brojke i da su to 
krivi materijali to je bilo za 2018. godinu. Uglavnom ako mislite da nisam upravu neću 
podržati ovaj proračun.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika 10 ih je glasovalo ZA, dva vijećnika su bila PROTIV dok je jedan 
vijećnik bio SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 10 glasova ZA donijelo 
 

ODLUKU  
O I. IZMJENI PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE  

ZA 2020. GODINU 



 

 
(Prilog: Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2020. Godinu, Obrazloženje 
Odluke o I. izmjeni proračuna Grada Garešnice za 2020. godinu) 
 
 

 
Točka 23. 

 
Prijedlog Odluke o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Garešnice 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 PROGRAMU RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM  

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE  
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 

 
 

(Prilog: Odluka o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Garešnice) 
 
 

Točka 24. 
 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Garešnice 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 RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA  

ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH  
GRADA GAREŠNICE 

 
(Prilog: Odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Garešnice) 
 
 

Točka 25. 
 
Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Maslačak 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 PROMJENI SJEDIŠTA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK  

 
 

(Prilog: Odluka o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Maslačak) 
 

 
 

Točka 26. 
 

Analizu stanja sustava Civilne zaštite 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 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 GRADA GAREŠNICE ZA 2019. GODINU 

 
(Prilog: Analiza stanja sustava Civilne zaštite Grada Garešnice za 2019. godinu) 
 
 

 
Točka 27. 

 
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2020. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. Za riječ se javio zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite 
Grada Garešnice Željko Rijetković.. Dao je nekoliko informacija o samom radu Stožera 
civilne zaštite Grada Garešnice. Budući da je već tri mjeseca kako je koronavirus aktivan i 
kako se negdje sredinom toga perioda pisalo ili se govorilo kako ništa ne radimo ili samo 
prepisujemo neke stvari koje donese državni stožer pa vas želim podsjetiti koliko je tu ljudi 
bilo angažirano. 18.03. je aktiviran Stožer uredbom glavnog stožera Republike Hrvatske i od 
tada do dana današnjega kroz taj stožer je prošlo 120 ljudi sa raznim zaduženjima. Glavni 
stožer je u tom periodu donio preko 80 odluka da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio 
preko 120 preporuka, mjera i uputa i da je na 70 posto od njih trebalo na neki način 
odreagirati. Da li nekom provjerom, da li dopisom, da li telefonskim pozivom, da li 
angažiranjem nekih snaga. Kada smo kod angažmana treba reći da je u tom vremenu do 
dana današnjega utrošeno 6000 sati. Trebalo je pratiti svakodnevne konferencije. Da smo mi 
sami održali preko 20 sastanaka unutar našega stožera. Angažirane su udruge, zatim 
vatrogasci, policija, Komunalac, gradski djelatnici i sve ono što nam je u datom trenutku bilo 
bitno. U svemu tome smo imali 3 zaražena slučaja i to ne svojom krivnjom nego uvezena. Na 
našem području se treba zahvaliti našim sugrađanima koji su se ponašali u skladu s tim 
mjerama. Gledali smo sve da sve ono što je glavni stožer donio da se ne ide prema ljudima 
na nikakve represivne načine. Gledali smo da to ide kroz razgovor i upozorenja. Mada 



 

moram reći da nekih drastičnih kršenja uputa nije bilo. Utrošeno je puno sati i treba reći da 
za to nitko ništa u financijskom smislu nije dobio. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 13 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
GRADA GAREŠNICE  

ZA 2020. GODINU 
 
 

(Prilog: Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2020. godinu) 
 

Točka 28. 
 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Garešnice za 
razdoblje 2020.-2023. godine 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 
 
 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE  

ZA RAZDOBLJE 2020.- 2023. 
 
 

(Prilog: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 
Garešnice za razdoblje 2020.-2023. godine) 

 
 

Točka 29. 
 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi vijećnici su dobili u 
papirnatom obliku prije početka sjednice Gradskog vijeća. 
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 
 

ODLUKA O II. IZMJENAMA  
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 
(Prilog: Odluka o II. izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi) 
 
 

Točka 30. 
Razno. 
 



 

Vijećnik Siniša Glavaš osobno se obratio gradonačelniku da nije fer niti korektno iznositi ja 
znam da je vaša šogorica direktorica turističke zajednice pa s obzirom da primim svakoga 
gosta bio je i Talijan. Tada kada je Talijan bio kod mene riječi nije bilo oko toga da se ne 
smiju primati strani državljani. Zato nije bilo korektno od vas da kažete da je moj ugostiteljski 
objekt napravio katastrofalnu grešku što je uzeo Talijana. Gradonačelnik Josip Bilandžija 
vezano na ovu temu taj čovjek koji je došao kod vas, vi ste to sami stavili na facebook i 
možete si pogledati datum te vidjeti kada je koronavirus krenuo u Italiji. Znači kod vas je bio 
u veljači, a u Italiji je krenulo krajem siječnja. On je krenuo u hotel i tamo ga nisu primili. 
Tražio je smještaj i nisu ga primili upravo s obzirom na situaciju koja je bila u Italiji. Što se 
tiče šogorice isto tako bih molio da prestanete s tim lažnim informacijama odnosno 
dezinformacijama. Što se tiče Danijele Belak ni na jednom dokumentu nema potpisa Josipa 
Bilandžije. Odluka o imenovanju u potpisu Velimir Žunac, rješenje da se Danijela primi u 
Turističku zajednicu potvrdilo je Ministarstvo turizma, a treći dokument Ugovor o radu na 
neodređeno vrijeme je potpisao obnašatelj dužnosti gradonačelnika Tomislav Anđal. Na 
natječaju su se javile dvije osobe i jedna je odustala i ostala je Danijela. Mislite da bi 
Ministarstvo imenovalo Danijelu da je bila neka druga opcija da je bio netko drugi. Vijećnik 
Miroslav Mauher tražio je od direktora Komunalca da promijene vodokotlić na groblju u 
Garešnici. 
 
  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 11:20 sati. 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                              
  
      Ivana Burić                     Željko Starčević 


