
 ZAPISNIK 
sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 05. srpnja 2019. 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, Vladimir Šrajber, Milan Rajšić, Mato Bombini, Miroslav Mauher, 
Siniša Glavaš, Zdravko Jakopović, Slaven Đurđević, Aleksandra Hojka i  Mato Mlinarić 
 
Odsutni: Gordana Juraić i Mladen Greidl 
 
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grada Garešnice), Željko Rijetković (zamjenik 
gradonačelnika), Goran Cupek (zamjenik gradonačelnika), Mirela Kozmač (pročelnica 
Upravnog odjela za financije Grada Garešnice), Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog odjela 
za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice), Dražen Bengez (direktor tvrtke Komunalac 
d.o.o. i Voda Garešnica d.o.o.),  Željko Kosihajda (v.d. direktor Krugovala 93,1 MHz d.o.o. 
Garešnica), 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 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 
2. Aktualni sat 
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica za 2018. godinu 
4. Izvješće o poslovanju Voda Garešnica d.o.o. za 2018. godinu 
5. Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2018. godinu 
6. Izvješće o radu „Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za 2018. 

godinu 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u 

Dječji vrtić Maslačak za pedagošku godinu 2019./2020. 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na 

području Grada Garešnice 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje zemljišta 

u Poduzetničkoj zoni Kapelica 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima za zakup poslovnog prostora u 

Tehno parku Garešnica  
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu 

natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica i provedbu natječaja za zakup 
poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica 

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

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera 
razvoja poljoprivrede na području Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020. 

14. Donošenje Pravilnika o zakupu poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica 
15. Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica 
16.  Razno 

     
 



Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević napomenuo je vijećnicima da je došlo do male 
promjene dnevnog reda. Da je pod točku 15. uvršteno donošenje Pravilnika o kupoprodaji 
zemljišta u poduzetničkoj zoni Kapelica, a isprva predložena točka 15. dnevnog reda „Razno“ 
postaje točkom 16. te da će se prvo razmatrati i glasati o Odlukama, a onda o Pravilnicima te 
su tako i posložene točke dnevnog reda. 
                                                                          
Predloženi dnevni red uz navedenu dopunu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Dnevni red uz navedenu dopunu te manje izmjene redoslijeda točaka je jednoglasno usvojen. 
 
 

Točka 1. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na 
zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća, održane 22. svibnja 2019. godine. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo  Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog 
vijeća, održane 22. svibnja 2019. godine. 
 
 

Točka 2. 
 

Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
 
 
1. Pitanje postavlja vijećnik SLAVEN ĐURĐEVIĆ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Pitanje je vezano za vrtić. Naime izvođač radova je spojen na hidrant bez vidljivog vodomjera 
sata. Evidencije potrošnje vode praktički nema. Kako smo sredstava za izgradnju vrtića dobili, 
da li je moguće da trošak te vode nije unutra ili je tu riječ samo o propustu i trošak ide na Grad 
Garešnicu? 
 

- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekao je da koliko on ima saznanja da je taj vodomjer 

postavljen. Da nema informacije da nije, ali se može tokom današnjeg dana to provjeriti i ako 

je došlo do propusta tu pogrešku i ispraviti.  

 

2. Pitanje postavlja vijećnik VLADIMIR ŠRAJBER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 

Pitanje je vezano za vrtić. Kao što se vidi iz dokumentacije sveukupno je primljeno 17 djece i 

to na području Garešnice, Garešničkog Brestovaca i Hercegovca što je zapravo ispod 

nekakvih kapaciteta ponude i potražnje. Zanima me kako grad misli riješiti taj dio i te ljude koji 

su na čekanju? 

 

- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA – s obzirom da je Planom upisa za novu pedagošku 

godinu Upravno vijeće vrtića odlučilo da će se primiti 17 djece, ali sve to s obzirom na one 

mogućnosti koje trenutno jesu u jednom, drugom i trećem vrtiću. Budući da je pedagoški 

standard da ide 5 kvadrata po djetetu u jaslicama, odnosno 3 kvadrata po djetetu u vrtićkim 

skupinama mi više nemamo dovoljno prostora za prijem novih naših mališana u vrtić. S 

obzirom da je to tako, odlučili smo se na jedan novi potez, a to je da u ovo prelazno razdoblje 

do konačnog otvorenja novog vrtića uredimo, preinačimo malu salu Hrvatskog doma za nove 

upise naše djece. Svi smo svjesni da je vrtić krenuo sa radovima. Izgradnja vrtića i otvorenje 

bi trebalo biti u prvom kvartalu iduće godine. Treba premostiti ovo razdoblje, a s obzirom da 



mala sala Hrvatskog doma ne traži puno preinaka, a samim time ćemo jako puno pomoći 

roditeljima koji nemaju gdje ostaviti svoju djecu odlučili smo se na taj korak uređenja male sale. 

 

3.a)  Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 

Prije nego što postavi pitanje ustvrdio je da  Krugovala Garešnica, da ne vrši dezinformacije i 

manipulacije sa njihovim glasovanjem u svezi proračuna. Često puta govore da je proračun 

jednoglasno izglasan, a nije. Osobno znam da sam ja glasovao protiv i zamolio bih da se kod 

pisanja vijesti realno izvještava sa Gradskog vijeća. 

- Prvo pitanje je to da s obzirom na aktivnosti koje sam sa građanima stranački 

neopredijeljenima radio od zadnjega Gradskog vijeća skupljanje potpisa na Gradskoj tržnici u 

Udruzi umirovljenika i Dijabetičkoj udruzi Garešnica postavljam pitanje vezano za kupnju 

objekta bivše Mode za prenamjenu objekta u Dom umirovljenika za umirovljenike i nemoćne 

osobe kapaciteta 500 korisnika. Puno razgovora je već obavljeno i još će se obaviti zahvaljujući 

županu Bjelovarsko-bilogorske županije Damiru Bajsu  i državnom tajniku Velimiru Žuncu iz 

kojih se može optimistično na jedan način naći pozitivno rješenje na zadovoljstvo svih građana 

Grada Garešnice i cijele Republike Hrvatske. Pogotovo što iz razloga što u Garešnici u domu 

umirovljenika ovakvog kapaciteta ne bi bili samo građani Grada Garešnice nego bi tu bili i ostali 

građani iz Republike Hrvatske koji bi popunili naš grad za 500 novih žitelja, a da ne pričam o 

tome da bi tim ljudima u posjet dolazile obitelji pa bi na tom nivou grad nešto živnuo i ove naše 

prekrasno uređene ulice, parkovi, šetnice, Skresovi i ribnjak dobio svoju čar u samom Gradu 

Garešnici. Pitanje za gradske vlasti što su od posljednjeg Gradskog vijeća i pitanja za dom 

umirovljenika i nemoćne osobe učinili za populaciju građana treće životne dobi, a isto tako 

ujedno i za njihove obitelji? 

 

b) Dok bazen u Gradu Garešnici zvan čežnja ili obećanje ludom radovanje od svih dosadašnjih 

struktura vlasti, ne govorim sada nego govorim inače. U razgovoru sa strukom došao sam do 

saznanja da Grad Garešnica može imati samoodrživi bazen sa svim pratećim sportskim 

objektima ako postoji malo volje kod gradskih vlasti. Izgradnjom bazena u Čazmi, Garešnica 

će ostati jedini grad uz Grubišno Polje koji neće imati bazen dok ga već neke općine naše 

županije imaju kao Veliki Grđevac, Šandrovac koje zahvaljujući bazenima postaju ljetna 

turistička meka i odredište za žitelje naše i drugih županija. Razmišljate li gradonačelniče sa 

suradnicima o bazenu u Garešnici ili mislite ostati kao i raniji gradonačelnici prije vas samo na 

predizbornom spinu i obećanjima. 

 

- a) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA zahvalio se na pitanjima. Što se tiče prvog pitanja 

doma za umirovljenike, znači jedan od projekata koji se spominje već duže vrijeme. Već sam 

rekao i spominjao više puta i na sjednicama Gradskog vijeća dom umirovljenika je jedan od 

projekata koji je u Interventnom planu Grada Garešnice. To nije ništa novo. Mi to želimo. Ono 

što ste vi ponudili je nekakav dogovor, razgovor, kupnja jednog novog objekta. Ja sam molio i 

prije i molim i sada za malo strpljenja jer zaista čekamo odluku o prolasku našeg Interventnog 

plana. Čekamo da Hrvatska komisija da zeleno svijetlo za prolazak novih pet gradova gdje bi 

mi kao oni koji imamo gotove projekte naravno i prošli. Među tim gotovim projektima naravno 

bi bio i dom umirovljenika, među tim idejnim projektima je dom umirovljenika. Naravno da mi 

ne isključujemo mogućnost da krenemo već sada u projekt  koji vi spominjete, uređenje doma 

za umirovljenike pa evo predlažem ako ste vi to dogovorili sa županom i sa državnim tajnikom, 

što se tiče Grada Garešnice on će odmah podržati taj projekt. Ako ste dogovorili kupovinu tog 

objekta i sa županom i sa državnim tajnikom mi smo tu, stojimo iza cijelog tog projekta. 



 

b) Što se tiče drugog pitanja vezano za bazen gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA je rekao da 

bazen nikada nije bilo predizborno obećanje u njihovoj predizbornoj kampanji. To treba glasno 

i jasno reći. Dakle bili smo racionalni od samog početka i znali smo da prvo treba uložiti u nešto 

drugo, a to je razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Grada Garešnice. Mislim da 

potpore za razvoj poljoprivrede, obrtništva, poduzetništva, potpore za mlade obitelji, otvaranje 

novih radnih mjesta u Poduzetničkoj zoni Kapelica da to vrijedi puno više. Sva ova ulaganja 

koja smo napravili u Poduzetničkoj zoni, u Tehno parku i na ostalim objektima na području 

Grada Garešnice mislim da je to prijeko potrebnije od bazena. Ono što Grad Garešnica sigurno 

želi to je da želi u budućnosti imati bazen i isto kao što sam molio za dom umirovljenika tako i 

sada molim za strpljenje.  

- Na odgovor gradonačelnika nadovezao se vijećnik SINIŠA GLAVAŠ rekavši da je zadovoljan 

odgovorom gradonačelnika, međutim nitko nije dogovorio već kupnju da bi se Grad Garešnica 

tu  priključio već Grad Garešnica bi treba biti nositelj ovih aktivnosti oko doma za umirovljenike, 

a naročito iz razloga što bivši gradonačelnik Grada Garešnice je državni tajnik sa kojim se tek 

treba obaviti razgovor. Nitko tu nije govorio da je dogovorena kupnja. Još ništa nije 

dogovoreno. Treba se tek obaviti razgovor pa zato tražimo potporu Grada Garešnice.  

- Predsjednik Gradskog vijeća ŽELJKO STARČEVIĆ rekao je da je to sve uredu i da je dom 

umirovljenika prijeko potreban, ali to nije problem. Dom umirovljenika može napraviti bilo koji 

poduzetnik koji  se želi baviti tim poslom. Tu je stvar tj. ono što je najvažnije da će Ministarstvo 

socijalne skrbi, demografije i socijalne politike sudjelovati u tome. Da ti naši sugrađani mogu 

imati nižu cijenu kao što imaju u domu u Bjelovaru. Jer mi i sada imamo dva doma samo ne 

znam tko će provesti kriteriji.  Siniša priča o 500 novih obitelji izvana. Mi imamo dovoljno naših 

domaćih koji bi htjeli po toj subvencioniranoj cijeni biti u domu. To je cijena od nekih 2300 kuna. 

Tu treba dobro voditi račun da svi naši sugrađani imaju jednako pravo biti u domu. Vi imate 

danas u Bjelovaru na čekanju po stotinu ljudi koji čekaju na dom. Tu je stvar da se i Ministarstvo 

uključuje, a Ministarstvo nije u zadnje tri godine potpisalo ni jedan ugovor. Tu treba dobro 

lobirati da mi uspijemo u tom segmentu da to bude jeftinije za naše sugrađane.  

 

4. Pitanje postavlja vijećnik MATO BOMBINI za pročelnika MIROSLAVA GERSTNERA – 

pitanje je vezano za kružni tok u Garešnici. Vidimo da izgradnja napreduje kako vidimo sporije 

nego što je to trebalo. Kako tamo prolazim svaki dan čini mi se da su neke stvari dva puta 

rađene. Zanima me jesu li rađene, jesu li to ispravci grešaka ili su to nekakvi dodatni radovi 

rađeni i da li će taj kružni tok biti završen u roku ili ćemo još više vremena provoditi po onakvim 

ulicama kakve jesu? 

 

- Pročelnik MIROSLAV GERSTNER – Voditelj kompletnog tog projekta su Hrvatske ceste, a 

izvođač radova su Ceste Bjelovar. Na terenu pri iskopu samog terena, gdje je sami kružni tok 

uvidjelo se da su instalacije vodovoda i kanalizacije dotrajale. S obzirom da će i uskoro proći 

Aglomeracija kroz Grad Garešnicu bilo je suludo da se ne iskoriste ti iskopi i da se asfaltira pa 

onda ponovno kopa. Znači iskoristili smo priliku kad su iskopi već napravljeni i da se ujedno 

zamijene vodovodne i kanalizacijske cijevi. Što je Komunalac u svom trošku i napravio. Tu je 

došlo malo do zaostataka u radu, ali nadam se da razumijete jer bilo bi glupo asfaltirati i onda 

ponovno za negdje godinu dana opet sve kopati. Po riječima izvođača radova, radovi će biti 

završeni do kraja mjeseca kolovoza kako je i dogovoreno. Možda će biti produženo nekih 

tjedan dana, ali do kraja mjeseca kolovoza će svakako svi radovi na spomenutom rotoru biti 

završeni. To je informacija od jutros sa sastanka koordinacije.  



 

5. Pitanje postavlja vijećnik DEJAN DARVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 

Pitanje se odnosi na sufinanciranje udžbenika za školarce na području Grada Garešnice. 

Prošle godine smo imali tu odluku. Kakva je situacija za ovu godinu i šta je riješeno? 

 

- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA istaknuo je da s obzirom da je Vlada Republike Hrvatske 

donijela Odluku o financiranju udžbenika za sve naše osnovnoškolce mi smo kao grad isto 

tako donijeli Odluku o sufinanciranju nabave drugog obrazovnog materijala za naše učenike. 

U to ulaze radne bilježnice, atlasi, zbirke zadataka, likovne mape. Vrlo skoro ćemo kroz jednu 

zajedničku nabavu škole i grada kroz jedan sporazum nabaviti i pripremiti sve. Tako da će naši 

učenici prilikom dolaska u školi imati sve što im je potrebno za početak nastave. Ovim putem 

molim roditelje da ne idu sami u nabavu svog tog školskog pribora odnosno drugog 

obrazovnog materijala. Već smo javili u knjižaru da će to sve biti riješeno temeljem sporazuma 

i ugovora između škole i grada i sve će biti pripremljeno za početak školske godine. Moram 

pohvaliti dobru suradnju škole i grada. Dobit ćemo to da će svi roditelji i učenici biti zadovoljni 

i da ih sve dočeka na počeku nastave. Treba naglasiti da će sav trošak za roditelje biti 

minimalan.  

 

 

6. Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 

Kada će te raspustiti vijeće mjesnog odbora Garešnica? Zašto postavljam to pitanje? Zato što 

osim izbora predsjednika nismo ništa dalje na tom planu napravili. Vi znadete da prema Statutu 

Grada Garešnice da smo trebali donijeti i program rada i pravila o sazivanju i radu vijeća i 

Poslovnik o svom radu, financijski plan, godišnji obračun i sve ono što treba prema Statutu 

grada. S obzirom da nema nikakve aktivnosti predlažem da jednako napravite to što ste 

napravili u Kapelici. Da raspustite vijeće i raspišete nove izbore.  

 

- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA – pitanje je malo drugačije od ostalih koje smo do sada 

imali. Raspustiti vijeće MO Garešnica mislim da nema potrebe budući da postoji jedna dobra 

suradnja sa predsjednikom mjesnog odbora. On je kao i ostali predsjednici mjesnih odbora 

predao plan rada. Svi ti predani planovi su usklađeni s Planom razvoja Grada Garešnice. U 

Planu mjesnog odbora se nalazi i izgradnja dječjeg vrtića, uređenje centra grada, sportskih 

objekata Grada Garešnice. Bitno je naglasiti da je plan rada mjesnog odbora predan. Mi 

možemo uvesti da gradonačelnik sudjeluje sjednicama mjesnog odbora, ali mislim da nema 

potrebe. Po tome što je plan rada predan može se zaključiti da ste vi oko toga razgovarali i 

donijeli zaključke i u skladu s tim planom rada i zaključcima radi se na uređenju grada. 

Predsjednik Gradskog vijeća nadovezao se i rekao da će se potaknuti predsjednik mjesnog 

odbora da se sjednice sazivaju, da neće tu biti nikakvih problema. 

 
 

Točka 3. 
 

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica za 2018. godinu 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. srpnja 2019. 



godine na svojoj 7. sjednici. Da je razmotrio i raspravio Izvješće o poslovanju trgovačkog 
društva Komunalac d.o.o. Garešnica za 2018. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da 
navedeno Izvješće usvoji u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Mauher, Slaven Đurđević, Siniša Glavaš, Mato 
Mlinarić te direktor Komunalca Dražen Bengez i gradonačelnik Josip Bilandžija. 
 
Vijećnik Miroslav Mauher prvi se javio za riječ. Rekao je da su jučer na odboru raspravljali o 
Izvješću Komunalca. Gdje nisu bili jednoglasni oko njegovog prihvaćanja i nisu ga jednoglasno 
usvojili. On je bio protiv i to iz nekoliko razloga. Prvi razlog je bio taj što na zadnjem izvještaju 
je već tražio da se po obračunskim jedinicama iskaže broj djelatnika. To nije napravljeno ni na 
odboru ni na vijeću. Sada se ponovno događa ta situacija da se ne iskazuje. Ne znam zašto? 
Ako imamo Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji u njemu je sve točno nabrojano i nema 
nikakvih problema da se to sve iskaže. Jedino ako ima nekih skrivenih namjera? Drugo u tom 
izvještaju dosta toga je manjkavo. Konstatacija je da se povećavaju gubitci na plinu, nema 
obrazloženja šta se događa. U nekoliko navrata za ovom govornicom spominjao se buvljak na 
placu. U materijalima se i ne spominje. Ako se neće prihvatiti i ne mora. Recite nećemo se s 
tim igrati. Nadalje na čistoći događa se nešto jako problematično, a to je da ukupno deset 
posto deponiranog otpada je otpad sa teritorija Grada Garešnice. Sve drugo je otpad sa strane. 
Slažem se da je to dobra zarada i da se direktor prihvatio tog dijela zarade. Na taj način 
pospješuje i rezultatski dio ovih drugih obračunskih jedinica. Međutim postoji nešto drugo, a to 
je da na kraju godine iskazuje dobit i ta dobit se oporezuje, a s obzirom da postoje 
kompjuterska praćenja da možemo svakodnevno imati završni račun moje je mišljenje da bi 
trebalo već tamo negdje u devetom, desetom  mjesecu napraviti projekciju završnog računa  i 
ono sve što predstavlja višak da to ugradite da li u hale za sortiranje otpada, da li su to 
nadstrešnice, sve što bi bilo korisno društvu, a što bi bilo dobar startni materijal za financiranje 
od strane fonda, ministarstava, županije. Nadalje u ovom Izvještaju pa već unazad dvije godine 
govorimo o selektivnom prikupljanju otpada. Nažalost jedino što je napravljeno je to da smo 
dobili vreće za papir. Pozdravljam to, ali kasnimo sa svim onim drugim. Ja ne govorim ako je 
problem u nabavi kanti za kompostiranjem. Idemo vidjeti šta ćemo s plastikom šta ćemo sa 
limom od konzervi. Mislim da se tu treba malo požuriti i daleko više i aktivnije na tom dijelu 
raditi. O edukaciji građana jako je puno pisano, a ja kao krajnji potrošač što sam od te edukacije 
dobio. Dobio sam samo jedan letak što se kompostira i šta je kompost. Ništa drugo. Tu je 
trebalo malo više dati truda da se ti ljudi na bilo koji način osvijeste da se pripreme za ono što 
nam slijedi. Rečeno je da će već u četvrtom mjesecu ići sa novim sistemom, ali nažalost to još 
uvijek nije. Predlaže se i dvojaki cjenik. Jedan fiksni dio i jedan varijabilni. Sve to prihvaćam. 
Sve su to ideje koje ne idu onom dinamikom kojom bi trebale ići. I u prošlom izvještaju i ove 
godine isto tako nisam vidio da je kao prilog dan izvještaj nadzornog odbora. Šta je njihovo 
mišljenje šta oni kažu na tu temu. To su stvari koje su moja zamjerka i zašto nisam glasovao 
za izvještaj Komunalca. Vijećnik Slaven Đurđević rekao je da gledajući taj izvještaj da nema 
te čistoće da Komunalac ne bi bio likvidan. Tako se bar čini, a ako nije tako neka me kolega 
ispravi. Jedini je financijski porast u tom smeću. Ne bi ništa rekli da mi smeće prodajemo kroz 
ambalažu, kompost i slično. Ima brdo primjera kao grad Krk, Čakovec i slično. Mi samo 
deponiramo i deponiramo. Znademo kakav je efekt svega toga. I znademo i sami da takve 
deponije danas, nije to baš po standardima Europske unije i samim time prijetimo sami sebi 
zatvaranjem i svi ti ljudi koji ovise o tome. Zanima me plan takve deponije i čistoće i šta se 
planira slijedećih pet, deset godina. Da li će to samo biti deponija ili ćemo početi kao grad 
zarađivati i raditi tako da brojke budu realne. Dalje se u raspravu uključio vijećnik Siniša Glavaš 
rekavši da ne ide široko u tematiku jer je kolega Mauher koji je bio direktor Komunalca pa zna 
tematiku i više oko toga. Postavit ću pitanje koliko je u ovom momentu zaposleno ljudi u 
Komunalcu jer samo u vijeću Grada Garešnice sjede 4 zaposlena iz Komunalca? Ono što je 
rekao Slaven da nema čistoće bio bi minus.  Šta je sa otpadom, šta je sa ne pokošenim 
grobljima, što je s Ulicom mate Lovraka koja je prva zona i ne kosi se? Mi u izvješću možemo 
sve posložiti, da ono paše, ne paše. Da bude minusa da bude ovako, onako, da nema 
gubitaka, ali činjenično stanje mi imamo sortirnicu,  ali da li ona radi? Radi kada treba. Da li 



ima uporabnu dozvolu?  Kako ima, ako nema hidrant? Znači nije problem na otpadu 
Garešnice, Bereka, Hercegovca, Velike Trnovitice. Nimalo nije problem. Johovača je i 
napravljena za Grad Garešnicu i te općine. Problem je što se ovdje dovozi otpad od ne znam  
kud. Znači prekoračiva 
 se onaj broj i napunit ćemo tu deponiju, a kaže kupljene su nove parcele na kojima će se dalje 
dovoziti otpad i na otpadu budemo zarađivali i na otpadu tvrtka Komunalac bude živjela. Onda 
se pitamo ako ćemo se bogatiti na smeću, na čemu će se bogatiti naša djeca? Ako su arteški 
bunari u blizini i to 3-4 kilometra od otpada što možemo razmišljati o našoj vodi. Budimo realni, 
novci jesu novci, ali zdravlje je zdravlje, djeca su djeca i ona su budućnost grada.  Ako budemo 
dobili etiketu CGO, ali neka budemo CGO onako kako je prije Slaven rekao. Vijećnik Mato 
Mlinarić postavio je jedno pitanje. Rekao je da se on u smetlište ne razumije samo vidim da u 
nekim jedinicama lokalne samouprave možda je smetlište biznis. To je jedan jako dobar posao. 
Zašto se Siniša i u Gradu Garešnici smetlište ne bi pretvorilo u nekakav biznis? Da to bude 
nekakav sortirnica, ozbiljnija i veća. Ja sam stalno govorio o nekakvoj spalionici. Istina da se 
ja u to ne razumijem. Zanima me samo konkretno da li ovo smetlište Johovača ostaje u 
narednom periodu i da li će se na ovakav način smeće skupljati ili će biti jedno centralno 
smetlište negdje u našoj regiji o čemu se govorilo na županijskoj skupštini. Da li Grad 
Garešnica sa novonastalim općinama koje su pored grada će imati ovakvo smetlište u 
narednoj budućnosti ili će se ono u nekoj narednoj budućnosti zatvoriti? Direktor Komunalca 
Dražen Bengez uključio se u raspravu rekavši da mu je drago da se na vijeću o nekom izvješću 
vodi tako žustra rasprava. Pitanje gospodina Mauhera bilo je broj zaposlenika po obračunskim 
jedinicama i što smo pokušali na odboru riješiti pa nismo uspjeli. Kada govorimo o broju 
djelatnika što pita vijećnik Glavaš to imate u izvješću, ali ga niste čitali. Piše da sa 31.12.2018. 
godine imamo 60 zaposlenih i to 57 na neodređeno i 3 na određeno. Čemu sumnja o broju 
radnika. Ja bih volio da ih imamo sto. Intencija je da ih imamo sto jer u vrijeme kad je gospodin 
Mauher bio direktor onda se radilo samo plin, voda i odvodnja i nešto malo uređenje grada. Mi 
smo danas jedna tvrtka respektabilna i za razliku od onda imamo: javnu rasvjetu (održavanje 
javne rasvjete), pa smo osnovali dimnjačarsku službu, jedinicu građevine (radimo samostalno 
nogostupe i gomilu drugog posla za ovaj grad). Ako je najveća zamjerka u planu rada buvljak 
onda sam ja sretan čovjek. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća sam vam rekao da buvljak ide. 
Kada govorimo o čistoći naravno da je ona najbrojnija jedinica i da je ostvarila najviše dobiti 
ne samo zbog deponiranja. Slažem se da najveći dio je i ova dobit koja je ostvarena u 2018. 
godini je apsolutno sa deponiranja komunalnog otpada sa strane i ja od toga ne bježim. 
Povećanje je upravo iz toga razloga što je 5 milijuna kuna više došlo sredstava i zato smo imali 
dobit koju smo imali. Nije došlo do povećanja cijena deset godina. Cijene su ostale iste. Nismo 
mi te novce dobili na lijepe oči. Ako smanjujete prihode smanjujete i rashode, jer ako mi tamo 
nešto radimo za 5 milijuna onda mi tamo imamo i nekakvih rashoda. Kao dobit nije 
raspoređena kažete? Jeste li čitali izvješće? Kupili smo novi cd, jesmo kupili novi kamion 
mikser, jesmo kupili jedno terensko vozilo, a dva smo rashodovali. Kupili smo i novi službeni 
automobil. Projekt Komunalca, Grada Garešnice i PCG-a sa 290 tisuća kuna nepovratnih 
sredstava. Razliku plaća grad. Provodi se od 2018. – 2020. godine. Održali smo dvije javne 
tribine, 2 TV emisije i radioemisiju. Nije da se ne radi na edukaciji. Radi se maksimalno na 
edukaciji. Druga stvar je i što je istina da čekamo isporuku kanti. Nismo mi krivi što ministarstvo 
nije isporučilo kante. Mi smo se na vrijeme javili. Pitanje oko Ulice Mate Lovraka je pitanje za 
gradonačelnika i pročelnika. Mi radimo i održavamo površine one koje su u ugovoru između 
grada i Komunalca. Ako nije ugovoru treba reći da se stavi u ugovor i mi ćemo ju kositi. Što se 
tiče proširenja. Mi smo prije tri godine kupili 15 hektara zemljišta od države. Prošli tjedan smo 
dobili Odluku Ministarstva zaštite okoliša i energetike o dozvoli proširenja odlagališta. Znadete 
zašto? Jer se 100 njih ne primjerenih u državi zatvara. Znači dekretom ministarstva nam je 
upućena Čazma jer nemaju legalno odlagalište i vi onda pitate da li mi imamo uporabnu 
dozvolu. Jedina deponija uz Bjelovarsku u BBŽ sa svom potrebnom dokumentacijom. Mi smo 
sada u projektu sanacije. Idemo u sanaciju druge faze i kad ju popunimo sa još nekih tamo 30 
tisuća tona idemo sa otvaranjem nove kazete. Što se tiče zaposlenih ima ih više nego u odnosu 
na godine prije. Danas je Komunalac jedna respektabilna tvrtka u koju svatko želi doći raditi. 
Ja se ponosim sa svim svojim djelatnicima. Slažem se da su groblja bila malo zapuštena, ali 



25 dana je padala kiša. Jednostavno nismo mogli odraditi taj posao, ali sad će se sve dovesti 
u red. Gradonačelnik Josip Bilandžija pohvalio je rad Komunalca. Koji se daje na uređenju 
Grada Garešnice, a isto tako i na svim našim manifestacijama. Znači nije bilo manifestacije na 
kojoj oni nisu bili angažirani. Treba isto tako naglasiti da smo zajednički radili na mnogim 
projektima vezano za otpad. To su projekti Edukacijom do podizanja svijesti, nabava novih 
spremnika za otpad te izgradnja Reciklažnog dvorišta. Suradnja Komunalca, grada i 
Poduzetničkog centra na jednom visokom nivou gdje se možemo pohvaliti ispred svih gradova. 
Imati ćemo reciklažno dvorište u Gradu Garešnici gdje će svi naši građani imati prednost ispred 
drugih, moći će doći sami odvojiti otpad. Ono što treba jasno i glasno reći ne samo da sanacija 
odlagališta ide normalnim putem već imamo dozvolu za novih 15 hektara za novo odlagalište. 
Što bi drugi gradovi rekli da imaju tu mogućnost kao Grad Garešnica. Da imaju svoje 
odlagalište sa uređenim papirima. Vjerujte da bi bili svi jako sretni. Ono što treba reći da naše 
odlagalište Johovača ima uporabnu dozvolu. Ponovno se za riječ javio vijećnik Miroslav 
Mauher rekavši da on u svom izlaganju nije rekao ni jednu riječ da bi omalovažavao Dražena 
kao direktora ili protiv Komunalca. Na kraju krajeva sjetit će te se vi koji ste malo stariji kakav 
sam ja Komunalac naslijedio, sa tri milijuna kuna duga i 42 zaposlena. Završili smo sa 12 
milijuna kuna prihoda i 54 zaposlena i zar bi ja bio protiv Komunalca. Želim da postanete što 
kvalitetniji i što efikasniji, a ne da se tako sve moje primjedbe koje su bile usmjerene za boljitak 
Komunalca okreću na neku negativnu stranu. Isto tako je rekao da se ne slaže sa izlaganjem 
direktora. Da ide u širinu i priča priče da bi zamastio ono što sam ja pitao direktno. Rekao sam 
da imate Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji i što onda nisi napisalo broj radnik po tim 
radnim mjestima. Što ideš mene onda omalovažavati. Vi ste prvi ukinuli naplatu parkiranja 
kada ste imali 350 tisuća kuna godišnje prihoda. Dalje se u raspravu uključio po drugi put 
vijećnik Siniša Glavaš kazavši da nitko nije protiv rada Komunalca i da je on sam već 4 puta 
usmeno pohvalio da imamo te jedinice za rasvjetu, za građevinu. Sve je super sve je pet. Nitko 
nije ništa rekao ni protiv djelatnika Komunalca. Dečki rade izvanredno svoj posao. No neki prvi 
ljudi koji su krenuli i imali su kockasti točak i onda su shvatili ako ga obrade pa naprave od 
njega okrugli i sve će se lakše gurati. Nadam se da će te shvatiti što želim reći. Nisam ništa 
rekao ni protiv firme ni protiv direktora. Izvanredno je što imamo dimnjačarsku službu u 
Garešnici. Grad Garešnica  je najljepši i najuređeniji grad u županiji i to je sve pohvalno, ali 
ovaj dio što sam vam prije rekao to isto morate prihvatiti. To vam baš kažem od srca. Vijećnik 
Slaven Đurđević rekao je da nije dobio odgovor vezano za deponiju. Ono što je likvidno to ste 
odgovorili. Isto tako uredu je to što mi imamo 5 milijuna kuna više i neka imamo i 20 milijuna 
kuna više. Stvorilo se to da mi postajemo kanta za smeće. Pitao sam što se dešava sa tim 
smećem koje se dovozi da li ćemo ga razdvajati, da li ćemo ga prodavati, kompostirati, da li 
ćemo napraviti biznis od toga kao što rade i svi ostali gradovi? Istražio sam na internetu kako 
su to napravili drugi gradovi Čakovec, Osijek, Krk i poslao sam na mail. Kako su oni napravili 
edukaciju građana kroz letke koji su išli poštom. Kod nas je obavijest išla preko Krugovala, a 
realno ne znam tko sluša Krugoval. Oprostite Krugoval, ali tako je na kraju ispalo. Možete 
koristiti društvene mreže, poštu i drugo. Direktor Dražen Bengez odgovorio je vijećniku 
Slavenu Đurđeviću vezano za edukacije da ih mi provodimo na način koji je već rekao, a to je 
sa tv emisijama sa letcima. One će biti cijelu ovu godinu. Napravili smo reciklažno dvorište baš 
iz toga razloga da svatko donese ono što mu ne treba, da razvrsta u kontejnere i nosimo van. 
Već smo bili u razgovoru s nekoliko firmi koje će dobivati naše sirovine. Ali morate znati da 
imamo hrpu sirovina koje mi moramo platiti da nam ih netko odveze. Zato i je nova cijena. Nije 
to naša izmišljotina. To je Odluka vlade. Cijena mora biti od dva dijela. Jedan dio fiksni i jedan 
dio varijabilni. Znači fiksni dio one cijene je ono što je točno specificirano što se odnosi na tu 
cijenu. Fiksni dio je kad iznesete kantu mi ju pokupimo, čip je evidentira u našem sustavu. Što 
se tiče parkiranja ta je priča ispričana već skoro pet godina ju pričamo na vijeću. Kažete da ste 
naslijedili dug, a tako sam i ja kada sam došao naslijedio dug. Predsjednik Gradskog vijeća 
Željko Stračević rekao je da on svake godine kao predsjednik Nadzornog odbora predaje 
izvještaj skupštini koja to prihvaća te se na kraju zahvalio svima na iscrpnoj raspravi. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA dok je 1 vijećnik bio PROTIV. 



Gradsko vijeće Grada Garešnice je sa 14 glasova ZA prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE  
O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. GAREŠNICA  

ZA 2018. GODINU 
 

 
(Prilog: Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica za 2018. 
godinu) 
 
(Vijećnica Aleksandra Hojka napustila je sjednicu Gradskog vijeća. Ostaje prisutno 14 
vijećnika) 

 
Točka 4. 

 
Izvješće o poslovanju Voda Garešnica d.o.o. za 2018. godinu vijećnici su dobili u digitalnom 
obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. srpnja 2019. 
godine na svojoj 7. sjednici. Da je razmotrio i raspravio Izvješće o poslovanju Voda Garešnica 
d.o.o. za 2018. godinu te da predlaže Gradskom vijeću da navedeno Izvješće usvoji u 
predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Miroslav Mauher, direktor Dražen Bengez te predsjednik 
Gradskog vijeća Željko Starčević. 
Prvi za raspravu se javio vijećnik Miroslav Mauher. Rekao je da ni tu na odboru nisu bili 
suglasni. Bio je protiv iz dva osobna razloga. U ovom izvještaju isto tako nema broja 
zaposlenih, mada tu nije nikakav problem i ne znam zašto toga nema. S druge strane vi kad 
gledate preradu vode  i kad pogledate od prerađene vode koja je izašla u sistem vodovoda i 
ona koja je fakturirana koja je prodana jedna je velika razlika. Onda vidite da je manje prodano 
nego što je zašlo u taj sistem. Znači preko 50 posto se događa gubitka u cjevovodima. Trebalo 
je malo elaborirati šta se tu događa. Prihvaća i zna iz vlastitog iskustva da mora biti ispiranje 
krajnjih točaka na vodovodu, ali to može biti 8-10 posto.  Neka je i 10 posto, ali gdje je onda 
ovih 40 posto. U zadnjih nekoliko godina vi pogledajte da taj postotak sa neki 30 i nešto otišlo 
je na 51 posto. Onda treba obrazložiti šta se tu događa? Sutra ćemo imati strahovito veliki 
problem. I drugi imaju velike gubitke. Grad Zagreb ima 65 posto gubitaka. To nije nikakvo 
opravdanje. Mi nismo Grad Zagreb mi nemamo toliko široku mrežu i nemamo toliki broj 
ilegalnih priključaka, krađe vode kao što ima Grad Zagreb. To treba elaborirati što se događa 
i da to sve nekako trebamo svesti na nekih 30 posto. Mi smo nekad imali neki 26 do 27 posto. 
Treba to svesti na nekih 30 posto što je izvrstan rezultat, a ne biti zadovoljan sa 50 posto 
gubitaka i sutra ćemo pitati mala je cijena vode ne možemo pokrivati sistem i idemo povećati 
cijenu vode. Morate ovo rješavati u hodu. Pored onih svih instrumenata koje imate za otkrivanje 
curenja vode treba si dati truda da se to ipak na neki način sanira. Direktor Dražen Bengez 
rekao je da prihvaća primjedbu i da ne piše broj zaposlenih, ali da ih ima 7 i da se to već deset 
godina nije mijenjalo. Isto tako rekao je da se on ne sjeća gubitka vode od 30 posto u Gradu 
Garešnici. Bilo je oko 42 posto. Treba znati da smo mi 2017. godine, negdje u 10 mjesecu 
izgubili jednog velikog potrošača, a to je Franck Hercegovac koji je trošio 20 posto ukupne 
potrošnje vode Grada Garešnice i Općine Hercegovac. Naravno da je skočio iskazani gubitak 
računski jer se smanjio broj isporučene vode u mreži. Curenje je isto tako bilo i prije deset 
godina. Svi dobro znademo gdje je problem. Prije 10-15 godina cijela Ulica Matije Gupca, radio 
se nogostup, cesta do Brestovac i niste mijenjali cjevovod, a zašto? Da bi ga mi sad trgali. 
Upravo zbog toga smo dali kružni tok projektirati, da se to riješi, a ne da se trga kad se sve 
napravi i da se stvaraju gubitci. Maksimalno se radi. Morate znati da smo prije deset godina 
imali 20 km vodovoda, a sada imamo 60 km vodovoda. Predsjednik Gradskog vijeća zamolio 



je direktora da malo kaže kakvo je stanje s vodom što se tiče arsena. Direktor je odgovorio da 
je i tu stanje zadovoljavajuće. Europska komisija je donijela novu Uredbu. Prije je norma bila 
50 po litri vode, a mi smo imali 35. Smanjena je na 10, a krenuli smo u projekt te sanacije i 
sada je 7,2. Nekad je 5, neka 7, nekad 9. To pokazuju sve analize Zavoda za javno zdravstvo. 
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo 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 prihvatilo 
 

IZVJEŠĆE 
O POSLOVANJU VODA GAREŠNICA D.O.O. 

ZA 2018. GODINU 
 
 

  (Prilog: Izvješće o poslovanju Voda Garešnica d.o.o. za 2018. godinu) 
 

 
Točka 5. 

 
Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2018. godinu vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za raspravu se javio vijećnik Siniša Glavaš. 
Vijećnik Siniša Glavaš rekao je da svatko tko je čitao Izvješće Krugovala vidio je da je kratko i 
šturo. Želio bih ubuduće da se to malo bolje sroči. Ako vi to ne možete neka Vam gradske 
službe slože Izvješće da to izgleda malo ozbiljnije. Ipak je Krugoval gradska ustanova koja bi 
bolje trebala objasniti vijećnicima i ne samo vijećnicima nego i svim građanima Grada 
Garešnice šta se tamo dešava? Šta se tamo radi? Na koji način isplaćujete naknade i na koji 
način se tamo vrti novac. Na koji način se privilegirano puštaju želje. Na koji način se čuda 
dešavaju. Niste to uvrstili u svoj Izvještaj. Zamolit ću ono što svaki put molim da stavite i 
emisiju, u dogovoru s Gradom Garešnicom, a to je Glas oporbe. Gradonačelnik Josip 
Bilandžija se nadovezao na izlaganje vijećnika Siniše što se tiče emisije Glas vlasti je emisija 
da  čuju što se radi, koji su projekti do kud se stiglo i to nije politička emisija. Ovo drugo bi bilo 
financiranje drugih političkih stranaka, a to je zakonom ograničeno.  
  
Nakon provedene rasprave uslijedilo 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 prihvatilo 
 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU KRUGOVALA 93,1 MHZ D.O.O. GAREŠNICA  

ZA 2018. GODINU 
 

(Prilog: Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz d.o.o. Garešnica za 2018. godinu) 
 

 
 
 

Točka 6. 
 

Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za 2018. 
godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 



U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš, Mato Mlinarić te gradonačelnik Josip 
Bilandžija. 
Prvi se za raspravu javio vijećnik Siniša Glavaš. Kada se radi o PCG-u Garešnica čiste 
pohvale. Pohvale za rad djelatnika PCG-a. Pohvale za njihovo Izvješće koje su predali. 
Pohvale i ranijoj direktorici Vidi koja nije ovdje, ali mislim da je tu dio i njezinih zasluga. Pohvale 
gradu i gradonačelniku što imaju PCG. Pohvale svima koji rade na tim projektima. Netko će 
reći može bolje. Naravno da uvijek može bolje, ali je činjenica da je puno projekta prošlo, 
činjenica je da se puno radi u Gradu Garešnici da je ono najveće gradilište u Bjelovarsko-
bilogorskoj županiji. Gradonačelnik Josip Bilandžija također je pohvalio rad PCG. Treba reći 
da je osnivač Poduzetničkog centra Grad Garešnica. 2015. godine je to počelo kada smo imali 
samo 2 zaposlena., a 2018. godine imamo 10 zaposlenih. Intencija grada je bila da u 
Poduzetnički centar zaposlimo naše mlade ljude, visoko obrazovane i da njim pružimo priliku, 
a ujedno da pomognemo svim našim građanima, poduzetnicima, poljoprivrednicima u pripremi 
projekta. Naravno da je to zahtijevalo i zahtijeva i danas velika ulaganja u Poduzetnički centar. 
Vijećnik Mato Mlinarić također je pohvalio rad PCG i zamolio je direktoricu da mu objasni zašto 
je selo Tomašica dobilo čamac, a selo Kajgana nije? 
 
(Sjednicu Gradskog vijeća napustio je vijećnik Slaven Đurđević. Ostalo je prisutno 13 vijećnika. 
  
Nakon provedene rasprave uslijedilo 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 2018. GODINU 

 
(Prilog: Izvješće o radu Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za  
 2018. godinu) 

 
(Vijećnik Mato Mlinarić napustio je sjednicu Gradskog vijeća. Ostaje prisutno 12 vijećnika.) 

 
 

Točka 7. 
 

Prijedlog Odluke o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Maslačak za 
pedagošku godinu 2019./2020. vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE 

U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. 

 
(Prilog: Odluka o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Maslačak za 
pedagošku godinu 2019./2020., Plan upisa djece za pedagošku godinu 2019.-2020.) 

 
 

 



Točka 8. 
 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Garešnice 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. srpnja 2019. 
godine na svojoj 7. sjednici. Da je razmotrio i raspravio  prijedlog Odluke o dopuni Odluke o 
komunalnom doprinosu na području Grada Garešnice 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, pročelnik Miroslav Gerstner i gradonačelnik 
Josip Bilandžija. 
Vijećnik Siniša Glavaš dao je jedan prijedlog koji je još primijetio prije pet, šest, sedam, osam 
godina. Dakle znam iz osobnog iskustva, a radi se o privrednim subjektima koji se grade na 
području grada. Ima u jednom članku da kako bi bili oslobođeni doprinosa moraju dokazati da 
se bave proizvodno-prerađivačkom djelatnošću. Onog momenta kada sam ja gradio 
ugostiteljski objekt trebao sam biti oslobođen komunalnog doprinosa, ali sam ga platio 13 i 
nešto tisuća kuna. Zašto? Iz razloga što se ne kaže da u tom prostoru možda za dvije godine 
ne bude proizvodna djelatnost. Nitko ne zna što može biti u tom prostoru. Dakle ako je prostor 
200 kvadrata on može poslije biti mehaničarska radiona. Može biti radiona za proizvodnju 
vijaka. Smatram da je tada napravljena greška. Smatram da to treba ovdje ispraviti. Bilo tko 
da ulaže u gospodarstvo Grada Garešnice da bi trebao biti oslobođen komunalnog doprinosa 
jer će zapošljavati neki broj ljudi i ulaže novce u Grad Garešnicu. Pročelnik Miroslav Gerstner 
uključio se u raspravu rekavši da je ova izmjena Odluke išla prvenstveno i temeljila se na 
subvenciji radi Poduzetničke zone u Kapelici koja će se uskoro otvoriti, ali smo je htjeli proširiti 
i na područje cijelog grada. Jedna od subvencija je da ljudi koji će ulagati u Poduzetničku zonu 
Kapelica budu oslobođeni od komunalnog doprinosa. Potičemo dolazak u grad i oslobađamo 
sve te koji će zapošljavati i otvarati nove proizvodno-prerađivačke djelatnosti. Kako smo za 
ove djelatnosti donijeli odluku o izmjeni tako se može na drugom vijeću donijeti odluka kojom 
se oslobađaju i oni drugi koji se bave ugostiteljstvom te drugo. Gradonačelnik Josip Bilandžija 
rekao je da prihvaća prijedlog i da treba početi razmišljati u tom smjeru, ali prije svega treba 
razmišljati o novom zapošljavanju, o otvaranju novih radnih mjesta. Pod pretpostavkom kako 
ste vi rekli tako se nama može dogoditi da u Poduzetničku zonu dođu tri trgovačke kuće i uzmu 
cijelu zonu. Dobiju subvencionirani prostor, oslobodili smo ih komunalnog doprinosa i što smo 
mi onda kao grad s tim dobili? Uložili u poduzetničku zonu, a novog zapošljavanja nema. 
Mislim da trebamo razmišljati o proizvodno-prerađivačkim djelatnostima, a onda kasnije u tom 
smjeru ako se može otići i dalje.  
 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
ODLUKU  

O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 

 
 
(Prilog: Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Garešnice) 
 
 

 
 
 



Točka 9. 
 

Prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica 
vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. srpnja 2019. 
godine na svojoj 7. sjednici. Da je razmotrio i raspravio  prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni i 
postupku prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica 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 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O UVJETIMA, CIJENI I POSTUPKU PRODAJE ZEMLJIŠTA 

 U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA 
 

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

Točka 10. 
 

Prijedlog Odluke o uvjetima za zakup poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica vijećnici 
su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Garešnice Damir Dubravac nije mogao prisustvovati sjednici, 
predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. srpnja 2019. 
godine na svojoj 7. sjednici. Da je razmotrio i raspravio  prijedlog Odluke o uvjetima za zakup 
poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica 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 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O UVJETIMA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  

U TEHNO PARKU GAREŠNICA 
 

(Prilog: Odluka o uvjetima za zakup poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica) 
 

 
 
 

Točka 11. 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica i provedbu natječaja 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 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU 

ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA  
I PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  

U TEHNO PARKU GAREŠNICA  
 
(Prilog: Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Kapelica i provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora u Tehno parku 
Garešnica) 
 
 

Točka 12. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera za razvoj poduzetništva i 
obrtništva na području Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020. vijećnici su dobili u 
digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje 
poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Garešnice Goran Grgić nije mogao prisustvovati 
sjednici, predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. srpnja 
2019. godine na svojoj 4. sjednici. Da je razmotrio i raspravio  prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Garešnice 
za razdoblje 2016.-2020. te da predlaže Gradskom vijeću da navedenu Odluku donese u 
predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Za riječ se javio vijećnik Siniša Glavaš. 
Vijećnik Siniša Glavaš istaknuo je da pozdravlja ovakvu Odluku. Međutim i uz sve i rad PCG-
a i sve donacije koje dobivaju ti obrtnici trebamo ih zadržati u Gradu Garešnici i trebamo im 
pružiti šansu da ostanu u Gradu Garešnici pa makar i na ovaj način što je gradonačelnik i 
prošle i pred prošle godine  davao poticajna sredstva za ono što su obrtnici mogli opravdati da 
bi s time mogli povećati svoju produktivnost ili da bi mogli zaposliti više radnika. Pohvaljujem 
ovakav projekt. 
 
Nakon kratkog izlaganja vijećnika Siniše Glavaša predsjednik Gradskog vijeća otvorio je 
glasovanje. 
Od 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA MJERA ZA RAZVOJ  

PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA  
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE  

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

 
 



Točka 13. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera razvoja poljoprivrede na području 
Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020. vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Budući da predsjednik Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje 
poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Garešnice Goran Grgić nije mogao prisustvovati 
sjednici, predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je vijećnike da se Odbor sastao dana 04. srpnja 
2019. godine na svojoj 4. sjednici. Da je razmotrio i raspravio  prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa mjera razvoja poljoprivrede na području Grada Garešnice za razdoblje 
2016.-2020. 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 12 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE 

NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE  
ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. 

 
 
(Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Programa mjera razvoja poljoprivrede na području 
Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020.) 
 

 
Točka 14. 

 
Prijedlog Pravilnika o zakupu 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 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

PRAVILNIK  
O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA  

U TEHNO PARKU GAREŠNICA 
 
 
(Prilog: Pravilnik o zakupu poslovnog prostora u Tehno parku Garešnica) 

 
 

Točka 15. 
 
 

Prijedlog 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 12 prisutnih vijećnika, svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 

 
 

PRAVILNIK 
O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA 

 U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA 
 

  (Prilog: Pravilnik o kupoprodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica) 
 
 

Točka 16. 
 

Razno. 
 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 10:45 sati. 
 
 
 

 
ZAPISNIK VODILA:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                              

  
      Ivana Burić    Željko Starčević 
 

 


