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Miroslav Mauher, Siniša Glavaš, Zdravko Jakopović, Aleksandra Hojka i  Mato Mlinarić 
 
Odsutni: Gordana Juraić i Slaven Đurđević 
 
Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grada Garešnice), Željko Rijetković (zamjenik 
gradonačelnika), Goran Cupek (zamjenik gradonačelnika), Mirela Kozmač (pročelnica 
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Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je na glasovanje.  
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.  
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 



 
Točka 1. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu primjedbe na 
zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća, održane 05. srpnja 2019. godine. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo  Zapisnik sa 13. sjednice 
Gradskog vijeća, održane 05. srpnja 2019. godine. 
 
 

Točka 2. 
 

Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević. 
 
1.a) Pitanje postavlja vijećnik MATO MLINARIĆ za pročelnicu Upravnog odjela za financije 
MIRELU KOZMAČ -  Uopće nije uobičajeno da netko iz oporbe glasa za proračun. Ja sam to 
zadnji put napravio jer vi ste rekli da je proračun dobar, razvojan, da će biti u službi naših 
građana. Zato me evo danas ovdje interesira na koji način se naš proračun ostvaruje i da li 
će oni svi projekti koji su bili zacrtani biti i ostvareni.? 
 

 
  b) Pitanje postavlja vijećnik MATO MLINARIĆ za direktora Komunalca Dražena Bengeza – 
Vidimo da u nekim selima radimo vodovod. Pa mene interesira Kajgana i Tomašica. Imali 
smo plan i govorili smo da je nešto bio problem sa županijom, da to treba ići sa magistralnog 
vodovoda. Jedni pričaju biti će ovako i onako pa bi bilo dobro da naš direktor Komunalca 
odgovori na ovo pitanje i kaže naši građanima točno o čemu se tu radi? Da li će taj vodovod 
biti i kada će biti? Ispričavam se i još bih iskoristio priliku za neko potpitanje što se tiče 
groblja u Tomašici. Imamo zajedničko groblje Grad Garešnica i Općina Hercegovac. Ljudi iz 
Tomašice su me pitali na koji način je to regulirano? Oni kažu da mještani sela Klokočevac 
ništa ne plaćaju za groblje i da to sve servisira Grad Garešnica. 
 
- a) Pročelnica MIRELA KOZMAČ odgovorila je na pitanje vijećnika MATE MLINARIĆA – što 
se tiče pitanja vezano za ostvarenje proračuna mi danas imamo Polugodišnje izvješće o 
izvršenju proračuna koji je bio sa datumom 30.06.2019. godine. Proračun se ostvaruje tu 
negdje u vrijednosti 44 posto od prihoda i rashoda. Ove godine smo završili sa projektom 
Tehno park i on je gotov, Zeleni vrtovi Poilovlja sada počinju, sada kreću radovi. To je od tih 
većih projekata i za sada tu nemamo nekih većih troškova u tom dijelu te isto tako nemamo 
niti prihode koje možemo potraživati od EU sredstava. Proračunom su planirana obnova PŠ 
Garešnički Brestovac i zgrada na adresi Vladimira Nazora 22 tako da su ti projekti tek sada 
krenuli. Tek su nam sada odobrene Odluke. Ide se u postupak, javna nabava. Proračun je u 
okviru prihoda i rashoda.  
 
 
-b) Na drugo pitanje vijećnika MATE MLINARIĆA odgovor je dao direktor Komunalca 
DRAŽEN BENGEZ – vezano za pitanje oko groblja rekao je da groblje u Tomašici pokriva tri 
sela. Svaki korisnik grobnog mjesta plaća za to i naknadu bez obzira bio on u Tomašici, 
Kajgani ili Klokočevcu, Garešnici ili Zagrebu. Imamo ljude koji imaju u Garešnici grobna 
mjesta, a žive u Zagrebu, Njemačkoj i oni uredno svi plaćaju grobnu naknadu iz koje mi 
održavamo i servisiramo groblja. Naravno to nije dovoljno za sve troškove, ali jedan dio 
pokriva za uređenje. Znači nije Grad Garešnica već Komunalac. Što se tiče vodovoda 
Kajgana – Tomašica. U tijeku je projektiranje i do kraja godine ćemo dobiti građevinsku 
dozvolu. U tijeku će biti još ovih mjesec dana rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i do kraja 
godine očekujemo građevinsku dozvolu i onda može ići na natječaj za sufinanciranje u 
Hrvatske vode. Još se radi vodovod u Dišniku. Tu smo imali gotov projekt gdje je bila 
situacija prije šest sedam godina, kada je županija odustala od sufinanciranja i kada je 



poništen natječaj. Sada smo prebacili prava na Vodu Garešnica. Mi smo investitor. Proveli 
smo javnu nabavu. Vrijednost radova je oko 4 milijuna, dužina oko 9.800 metara svi građani 
imaju mogućnost besplatnog priključka. 
 
 
2.a) Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Vidljivo je iz materijala da se Grad Garešnica ponovno zadužuje za 4 milijuna kuna, a nije ni 
čudo ako vidimo da je proračunski minus grada 9 milijuna kuna. Govorim to iz razloga što 
kao vijećnik neću dati podršku već drugom zaduživanju u roku od godinu dana, a samo zbog 
lošeg ili nikakvog vođenja gospodarske i financijske konstrukcije našega grada ili kao što 
sam ranije slikovito rekao da bih ja mogao reći da očekujem nasljedstvo novca od strica iz 
Amerike no nisam baš siguran da ću taj novac naslijediti eto tako je i sa našim virtualnim 
proračunom. Kad nešto očekujemo i mislimo da ćemo dobiti, a nismo u to sigurni onda dolazi 
do ovakvih zaduživanja. Što je sa domom za umirovljenike i doktorima u Domu zdravlja? Ne 
podcjenjujte osam stotina potpisa  umirovljenika i građana Grada Garešnice koje smo 
prikupili i dali Vama na uvid. Iz toga razloga pitam imate li u planu ili viziju te ako da kada za 
izgradnju doma za umirovljenike u našem gradu koji je prijeko potreban jer u našem gradu 
ostaju samo umirovljenici, a plus toga na istom projektu zaposlit će se do 20 građana 
minimalno? Te zašto ne koristite dobru volju župana Damira Bajsa i tajnika u Ministarstvu 
regionalnog razvoja Velimira Žunca po tom pitanju? 
 
b) Pitanje postavlja vijećnik SINIŠA GLAVAŠ za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Koliko se građana našeg grada zaposlilo u Industrijskoj zoni  u posljednjoj godini i koliko je 
njih otišlo iz našega lijepoga grada u nadi za boljem sutra jer ga ovdje ne vide ili nisu 
vizionari kao vi gradonačelniče i vaša gradska uprava te ljudi oko vas koji vas podržavaju, 
plješću i dižu ruke  pomalo bez razmišljanja dok ih vi nagrađujete na sigurnim radnim 
mjestima i ne malim plaćama? Često puta govorili smo o suradnji županijskih vijećnika i 
gradonačelnika bez obzira na stranačku boju no prvi puta kada sam službeno  predložio i 
poslalo pozive za sastanak JURE – (Regionalne županijske agencije za povlačenje 
sredstava iz EU FONDOVA) i to besplatno za jedinice lokalne samouprave u županiji 
Bjelovarsko-bilogorskoj i to ste gradonačelniče odbili i do istog sastanka nije niti došlo. 
Napominjem da županijska ustanova JUR-a besplatno piše projekte za jedinice lokalne 
samouprave pa tako i za naš grad postoji šansa za pokušati privući investitore i otvaranje 
novih radnih mjesta. Pitanje za gradonačelnika kada će te taj sastanak upriličiti? 
 

 
- a i b) Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA – Ovakva pitanja su jako dobra iz razloga što treba 
dati dodatna pojašnjenja zbog toga što ovakva i slična pitanja jednostavno zbunjuju građane. 
Ovdje nema nikakvih skrivenih namjera, nema zaduživanja grada, ali krenuti ćemo po redu. 
Pitanje oko zaduživanja grada, virtualnih projekata, virtualnog zaduživanja ja vjerujem da smo 
svi svjesni da to nisu virtualni projekti. Ako se svi okrenemo oko sebe vidjeti ćemo da to nisu 
virtualni projekti već stvarni projekti i da se radi više nego ikada. Možemo krenuti od 
Poduzetničke zone vrijednost investicija preko 10 milijuna, Tehno par vrijednost investicija 
preko 21 milijun kuna, dječji vrtić vrijednost 12,5 milijuna kuna. S tim da morate znati da samo 
u ova tri projekta koja sam nabrojao imate oko 16 milijuna kuna iz proračuna Grada 
Garešnice. Ako je to malo i ako vi zaista mislite da su to virtualni projekti čak sam malo i rekao 
te možemo krenuti dalje: tu je ulaganje u ceste i to županijske koja nije u obvezi grada, ali 
mislim da su sada ljudi jako zadovoljni, da su presretni što se to riješilo. Znači 4 milijuna kuna 
smo imali kredit. To je kratkoročno zaduživanje. To smo napravili prošle godine gdje smo 
svjedoci jer smo na vijeću donijeli Odluku o kratkoročnom zaduženju za projekt Tehno park. 
To je projekt vrijednosti 21,4 milijuna kuna i kada u jednom datom momentu dođe na naplatu 
5, 6 milijuna kuna, a niste dobili povrat sredstava bespovratnih vi jednostavno budući  da imate 
jako puno projekata, jako puno obaveza nemate mogućnost prevladati taj jaz između dostave 
računa i obaveza i to treba naglasiti. Zbog toga se to događa. Nema priče o dugoročnom 
zaduženju grada, nema priče o nikakvim jamstvima samo kratkoročno zaduženje kako bi 



prevladali ovaj dio iz prispjelih obaveza, naših situacija i onoga što mi u proračunu imamo. To 
je dakle jedna pomoć gradu s obzirom na situaciju budući da smo provodili jako puno 
projekata. Što se tiče pitanja što smo napravili po pitanju zapošljavanja u zoni. Po pitanju 
zapošljavanja grad je jako puno toga napravio. Moramo svi biti svjesni da grad ne može 
otvarati firme, ali zato može stvarati uvjete za poduzetnike, obrtnike i davati im potpore i biti 
podrška svima njima. Čuli ste da imamo potpore i za obrtnike i za poduzetnike i tako i za 
poljoprivrednike. Spomenuo sam zonu, spomenuo sam te neke projekte za razvoj 
poduzetništva i Tehno park. Upravo jedan od takvih projekata za razvoj gospodarstva gdje 
grad pokušava stvarati uvjete je prekogranični projekt INVEST IN LOG također i STARTUP 
inkubator. Dakle i Tehno park i Poduzetnička zona i STARTUP inkubator, subvencionirani 
smještaj, subvencije za razvoj poduzetništva i obrtništva te vam ne stoji ta vaša teza da mi ne 
radimo nego smo skroz usmjereni na mogućnosti i na pomoć svim našim budućim, a i  
sadašnjim poduzetnicima. Ja sam siguran da su građani svjesni svih ovih projekata. 
Spominjali ste projekt doma za umirovljenike. Ja se slažem za dom umirovljenika i to nije 
samo vaš projekt. To je projekt Grada Garešnice i imamo ga u Interventnom planu, a imamo i 
Odluku o izradi Interventnog plana, a isto tako imamo i suradnju sa županom i županijom i sa 
državnim tajnikom. Kad govorimo o kupovini objekta Mode  za dom umirovljenika to je 
virtualna priča jer ne znam da li ste svjesni da je vrijednost toga objekta Mode milijun i pol 
eura. Gotovo sam siguran da to neće moći platiti ni županija, a natječaja za izgradnju doma za 
umirovljenike za kupnju zgrade trenutno još nema. Mislim da grad ide u jednom dobrom 
smjeru, naš projekt, naša želja je da dom umirovljenika zaživi u našem gradu. Što se tiče 
sastanka vi niste organizirali sastanak JURE već ste organizirali sjednicu JURE u našem 
gradu. Znači to nije bio sastanak sa gradom Garešnica već sjednica. Vi nemojte zaboraviti da 
mi imamo Poduzetnički centar Garešnica, da imamo zaposleno jako puno mladih ljudi koji 
rade na projektima. Gdje imamo usuđujem se reći preko sto milijuna kuna gotovih i odobrenih 
projekta koji se u ovome gradu provode. Dakle mi ne trebamo sjednicu JURE u našem gradu 
mi trebamo jednu suradnju i za suradnju jesam i još treba navesti da je datum toga sastanka 
bio datum otvorenja sajma u Gudovcu. .To je nekakva obaveza gdje smo svi trebali ići i 
pojaviti se i samim time nismo bili u mogućnosti pojaviti se na toj sjednici.  Zaboravio sam još 
reći jednu bitnu stvar , a to je po pitanju skrbi o starijim osobama. Trebam reći da Grad 
Garešnica napravila jedan veliki iskorak. Ako se prisjetite imate projekt Zlatne godine, pomoć 
u kući, projekt Zaželi, WE care i mislim da Grad Garešnica zaista skrbi o svim ljudima 3. 
životne dobi. 

 
 
3. Pitanje postavlja vijećnik MATO BOMBINI za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 

pitanje je vezano za uređenje zgrade starog kina. Prošle godine početkom školske godine 
počela je obnova zgrade Osnovne škole Garešnica, a početkom ove školske godine počinje 
uređenje zgrade starog kina, ograđuje se parking gdje roditelji dovoze djecu. Vidimo da je to 
već tri, četiri tjedna ograđeno, a ništa se ne radi. Zanima me u kojoj je to fazi, kada će stvarno 
krenuti radovi i da li će krenuti? 

 
 

 - Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA – ograda je postavljena prošli tjedan što se tiče uređenja 
starog kina. Podsjetiti ću samo da projekt Zeleni vrtovi Poilovlja da je to najveći projekt Grada 
Garešnice. Projekt koji bi trebao obogatiti turističku ponudu Grada Garešnice i u sklopu toga 
projekta bi bilo i uređenje toga starog kina. Isto tako i uređenje dva dječja igrališta u Kaniškoj 
Ivi i u Hrastovcu. U starom kinu bi imali multimedijalnu dvoranu i stalnu postavu zaštićenih 
riba, biljaka, ptica te isto tako dvoranu za edukacije. Puno toga što bi trebalo podići turističku 
ponudu grada. Mi smo potpisali i uveli u posao tvrtku koja je dobila posao, koja je na natječaju 
bila najpovoljnija i to je  bilo 23. 09.2019. g. Trenutno su u tijeku pripremni radovi. Isključena je 
struja, voda, plin i iseljen je jedan dio stanara koji su koristili prostor u tom dijelu, radi se o 
šahistima, puhačkom orkestru Graničar, frizerki. Rade se pripremni radovi kako bi se moglo 
krenuti u građevinske radove. Nada se s obzirom da je krajnji rok za izvođenje radova 11 
mjesec 2020. godine  da će s tim projektom biti sve u redu i da je preostalo dovoljno vremena 



da se izvrše svi građevinski radovi kako bi mi svi na kraju ugledali jednu od najljepših zgrada u 
samom centru Grada Garešnice. 
 
 
4. Pitanje postavlja vijećnik VLADIMIR ŠRAJBER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Kao što je poznato prošle godine dodijeljene su učeničke i studenske stipendije pa me zanima 
kada će biti raspisan natječaj za dodjelu novih stipendija ove godine? 
 
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA – što se tiče stipendija uskoro će biti raspisan natječaj za 
stipendije Grada Garešnice. Imat ćemo 8 studenskih i 6 učeničkih stipendija. Dogodit će se 
jedna promjena. U prijašnjem natječaju smo imali i po našoj odluci da je imovinski cenzus po 
članu obitelji 2000 kuna. S obzirom da smo svi svjesni da je došlo i do povećanja plaća na 
području našega grada tako ćemo i mi isto  povećati taj imovinski cenzus sa 2000 kuna na 
2500 po članu domaćinstva. Ovim putem pozivam sve naše sugrađane da se jave na natječaj i 
da pokušaju ostvariti kako učeničke tako i studenske stipendije. Treba još spomenuti da je u 
ponedjeljak 7. listopada potpisivanje potpora za mlade obitelji. Javilo se njih sedmero. Od toga 
šestero za kupnju građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta, a jedna je za 
rekonstrukciju već postojećeg objekta. Još da spomenem da je izašao Javni poziv za potpore 
za obrtnike i poduzetnike pa isto tako ovim putem pozivam sve njih da se jave na taj javni 
poziv. 
 
 
5. Pitanje postavlja vijećnik MIROSLAV MAUHER za gradonačelnika JOSIPA BILANDŽIJU – 
Koliko ima nekretnina u Gradu Garešnici, a vlasništvo su države? Zašto postavljam to pitanje, 
zato što u onoj zgradi na trgu u onom prostoru gdje borave umirovljenici Matice hrvatske 
odvija se aktivnost i nekih drugih društava za korištenje i udruga. Taj prostor je u vlasništvu 
države koja najvjerojatnije kupi neke novce za korištenje. S obzirom da slušam na vijestima na 
televiziji u novinama kako neki gradovi i općine dobivaju povrat i nekretnina i zemljišta pa 
pitam Vas gospodine gradonačelniče koliko ima takvih nekretnina u našem gradu, a drugo za 
koje nekretnine ste podnijeli zahtjev za povrat? 
 
 
- Gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA -  U Gradu Garešnici ima dosta objekata koji su u 
vlasništvu države, a koje koriste naše udruge odnosno naši građani. Objekt gdje se nalaze 
umirovljenici za njega nismo podnijeli zahtjev za vlasništvo. Međutim za prostor gdje je nekada 
bio Varteks, za taj prostor smo podnijeli zahtjev da taj prostor bude u vlasništvu Grada 
Garešnice. Ja vjerujem da eto vrlo skoro da će taj prostor preći u vlasništvo Grada Garešnice. 
To je nešto što nam je potrebno. Znadete da smo izgubili gradsku galeriju u onom prostoru 
gdje je otvoren Poduzetnički centar i onda bi taj prostor mogli koristiti za neku galerijsku 
namjenu, za našu etno zbirku. Imamo i puno naših umjetnika koji bi i htjeli imati nekakvu 
izložbu i vjerujem da ćemo na taj način njima izaći u susret. Dakle poslali smo zahtjev u 
Ministarstvo državne imovine da taj prostor od Varteksa pređe u grad. S obzirom da je velika 
gužva u tom dijelu nismo zatražili prostor od umirovljenika, ali pokušat ćemo i u tom pravcu 
odraditi taj proces da i taj prostor dođe u Grad Garešnicu iako nisam siguran da to bude 
moguće jer država gdje god ubire najam vjerujem da se neće lako odreći toga dijela. 
 
 
Vijećnik Miroslav Mauher nadovezao se i rekao da ne može biti zadovoljan s odgovorom jer je 
postavio precizno pitanje: koliko ima tih objekata u našem gradu i za koje ste podnesli 
zahtjev? Molim vas da za slijedeće vijeće pripremite jedan takav izvještaj.  
 

 
 
 
 



Točka 3. 
 

Polugodišnje 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 8. 
sjednici održanoj 01. listopada 2019. godine, razmotrio i raspravio Polugodišnje Izvješće o 
izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2019. godinu te predlaže Gradskom vijeću Grada 
Garešnice da ga prihvati i donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš te pročelnica Upravnog odjela za financije 
Mirela Kozmač.  
Vijećnik Siniša Glavaš prvi se javio za riječ. Rekao da će iznijeti svoje mišljenje. 
Gospodarstvo sve jadnije, plaće sve sjajnije, ali nekima. Oko proračuna i kredita znao sam 
da će izvršenje biti jad, ali nisam očekivao ovoliki jad. 9 milijuna minusa. O tome sam govorio 
na zadnjem vijeću i predzadnjem vijeću i upravo ste to sad napravili. Došli ste do 9 milijuna 
minusa. Vjerujem da na sljedećem vijeću bude još i veća cifra, a opet će biti priča o vuku i 
praščićima. Kao što vidimo financiranje iz EU ne drži vodu i služi samo za farbanje proračuna 
i građana. Ništa više od toga da bi par pojedinaca u gradu imali sjajne plaće i privilegije. Oko 
kredita ne pričate što ste prošli puta uzeli  koji nije otplaćen, a uzima se novac. Ne sjećam se 
tko će platiti kamate? Mislim da je ista spika i Zeleni vrtovi ako bolje pročešljamo i nađemo 
odluku od lani u njoj sve piše. Ako je ista namjena onda je sve jasno, ako nije ista namjena 
onda je ista shema samo za nešto drugo. I tako se stalno vrti neka lova, financiraju neki 
projekti, a u stvari dio ljudi dobiva plaće za ništa, dok gospodarstvo propada i mladi odlaze. 
Na istoku stare priče na zapadu ništa novo. Ako ne znate raditi svoj posao imate direktora 
Komunalca koji fantastično radi svoj posao i ima plus u svojoj tvrtci. U raspravu se uključila 
pročelnica Mirela Kozmač. Tko je čitao mogao je sve vidjeti o čemu se radi. Zašto je nastao 
minus u proračunu, na koji način se taj minus već zatvorio do današnjeg dana i zašto idemo 
u zaduživanje. Htjela bih objasniti minus od 9 milijuna. Vi svi znadete da smo mi završili 
projekt Tehno park – koštao 21 milijun. Kratkoročno zaduživanje smo dizali za Tehno park. 
Kredit smo digli u 11 mjesecu. To je revolving kredit gdje ne morate uzeti 4 milijuna u periodu 
kada se ne zadužujete ne obračunavaju vam se kamate i isti smo vratili u 5 mjesecu. Znači 
nemamo zaduženja po osnovi kredita. Novo zaduživanje ide za novi projekt jer prema 
Zakonu o proračunu krediti se ne smiju dizati za zatvaranje starih obaveza nego za nove 
projekte. Novi projekt su Zeleni vrtovi Poilovlja. Kada pošaljemo zahtjev treba nam i po tri 
mjeseca da bi dobili novce iz EU sredstava. Upravo se to desilo s ovim iznosom za Tehno 
park. Projekt je bio završen 31.05., a račune smo trebali platiti do 30.06. Zahtjev za 
refundacijom smo poslali u šestom mjesecu i sredstva su nam odobrena u sedmom i osmom 
mjesecu. Kao što vidite do tada smo za projekt Tehno parka koji nije prihod prikazan u 
šestom mjesecu, a troškovi su svi do šestog mjeseca, dobili 8 milijuna i 622.876 kuna plus 
da nam još po zadnjem zahtjevu treba doći oko milijun i pol kuna za Tehno park. Kada bih 
sada zbrojila sve projekte za koje su troškovi nastali do 6 mjeseca, a dobili smo primitke tek 
u 7 mjesecu za iste troškove to vam je već sedmi, osmi mjesec 9 milijuna i 200. Na taj način 
je pokriven taj vremenski jaz od primitaka do troškova. Isto tako mi smo dobili 7 milijuna kuna 
predujma za financiranje Tehno parka. Taj predujam se ne smije knjižiti u prihode dok ne 
bude u kompletu utrošen odnosno dok nam oni ne odobre. Kao što vidite na računu Grada 
Garešnice sa 30.06. mi imamo oko 3 milijuna i nešto kuna.  Znači imamo novaca, ali sve je 
stvar u proračunskom računovodstvu i kako se što smije knjižiti u prihode odnosno troškove. 
To je upravo razlog zbog tog vremenskog jaza od tog primitka zašto se zadužujemo za 
sljedeći. Možda će proći da ove godine nećemo trebati ići u zaduženje, da ćemo moći 
financirati te radove. Najveći će problem možda biti u sljedećoj godini kada krenu završetci. 
Kada bi danas gledali sa tridesetim taj manjak ne postoji. Stoji vam u obrazloženju da se još 
čekaju sredstva za cestu 30. svibnja radovi su završili prošle godine 1 milijun i 600 tisuća 
kuna i ti nam novci trebaju sjesti na račun. Dobili smo predujam 800 tisuća i još trebamo 
dobiti 800, ali tek prihod priznajemo u onom trenutku kada nam oni pošalju službeno dopis. 



Kada bi sve to skupa zbrojili čak smo i u višku da smo dobili te prihode. Sve jedinice lokalne 
samouprave to rade kako bi premostili taj vremenski jaz i županija isto. Svatko tko ide u te 
Europske projekte ako idemo u neke investicije, ulaganja, ako nešto hoćemo napraviti s tim 
njihovim novcima moramo imati i određene troškove. Što se tiče kredita on je povoljan, 
kamata se ne obračunava na cjelokupni iznos odobrenog kredita već samo na sredstva koja 
se koriste. Što se tiče Tehno parka napravila sam analizu gdje smo na kredit od 4 milijuna 
kuna imali trošak od 30 tisuća kuna.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika, 13 ih je glasovalo ZA, jedan je bio PROTIV te je jedan bio 
SUZDRŽAN. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 13 glasova ZA donijelo je 
 
 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA GAREŠNICE ZA 2019. GODINU 

 
 
 
(Prilog: Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2019. godinu) 
 
 

Točka 4. 
 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Garešnice 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 8. 
sjednici održanoj 01. listopada 2019. godine, razmotrio i raspravio Odluku o kratkoročnom 
zaduživanju Grada Garešnice te predlaže Gradskom vijeću Grada Garešnice da navedenu 
Odluku donese u predloženom tekstu. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika 14 ih je glasovalo ZA dok je jedan vijećnik bio PROTIV. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice sa 14 glasova ZA donijelo je 
 

ODLUKU 
O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU GRADA GAREŠNICE 

 
(Prilog: Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Garešnice) 
 
 
 

Točka 5. 
 

Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 



 
ODLUKU 

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI  
POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU  

GRADA GAREŠNICE 
 
 

(Prilog: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Garešnice) 
 

 
 

Točka 6. 
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 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 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA 

 U PODUZETNIČKOJ ZONI KAPELICA 
 
 
(Prilog: Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
Kapelica i Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica) 
 

 
 
 

Točka 7. 
 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 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 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 
 
 

(Prilog: Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice) 
 

 
 
 



Točka 8. 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa 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 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 
 

ODLUKU 
O IZMJENI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA  

NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE 
 
 

(Prilog: Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Garešnice) 
 
 

Točka 9. 
 
Prijedlog Odluke o suglasnosti na prijedlog dopune 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 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 
O SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG DOPUNE PLANA UPISA DJECE 

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

 
 

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

 
Točka 10. 

 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica vijećnici su 
dobili u digitalnom obliku kao i Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak za 
imenovanje Maje Jurković ravnateljicom Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
Rasprave nije bilo. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 



Gradsko vijeće Grada Garešnice na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Maslačak kojim predlaže da se Maja Jurković imenuje ravnateljicom Dječjeg vrtića Maslačak, 
jednoglasno je donijelo 
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ GAREŠNICA 

 
 
 

(Prilog: Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica, Prijedlog za 
imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica) 
 
 
 

Točka 11. 
 

Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Gradskoj upravi Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku. 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Siniša Glavaš, Mato Mlinarić, Miroslav Mauher te 
gradonačelnik Josip Bilandžija. 
Vijećnik Siniša Glavaš rekao je da želi odmah u startu reći da nekim djelatnicima nisu dizane 
plaće 10 godina i to je činjenica, a plaća nekih od zaposlenika ako izuzmemo spremačicu, a 
ovo ostalo je zaista smiješno. Pročitajmo obrazloženje. Stručni suradnik za prostorno 
planiranje i komunalne poslove i investicije ima koeficijent 2,85, a sada je 3,00. Pa idemo 
redom. Točka 11. Odluke o koeficijentima koja na jako mala vrata u općem metežu podiže 
zbog povećanja poslova i rada na projektima. Zbog povećanja poslova. Kojih to poslova? A 
posebno radi poslova na projektima. Da li čitate i slušate. To i jest posao toga čovjeka. Rad 
na projektima. Smiješno obrazloženje. Ovo sada je posebna kategorija. U Upravnom odjelu 
za financije sistematizirano je novo radno mjesto Viši savjetnik za razvojne programe i 
projekte sa koeficijentom od 3,80. Viši savjetnik ujedno će biti i voditelj Tehno parka. Za koga 
je to radno mjesto otvoreno? Koji je opis poslova? Da li je išao javni natječaj ili se namješta 
kako se kome sviđa, a ujedno će biti i voditelj Tehno parka. Da li to znači da će voditelj 
Tehno parka biti uhljebljen u Upravni odjel ili će to biti nova osoba koja će voditi i Tehno 
park? Koji su to razvojni projekti koje će taj stručnjak od kalibra uopće voditi? Jesu li ti 
poslovi toliko jednostavni da može voditi razvojne programe kao i Tehno park? Svaka čast 
ako može. Ili je u pitanju neki nadnaravni stručnjak kojeg svijet još nije vidio. Čudo od 
čovjeka. Kakav bezobrazluk. U raspravu se uključio i gradonačelnik Josip Bilandžija rekavši 
da ne zna šta bi rekao osim da se pokušava stvoriti komedija od Gradskog vijeća. Međutim u 
materijalima sve je jasno napisano. U ovom vremenu kada pokušavamo podignuti plaće 
ljudima koji rade, koji u datom trenutku imaju veći obim posla i naravno da ih želimo i 
zadržati. To se događa i ovdje u ovom slučaju gdje ste spominjali stručnog suradnika za 
prostorno planiranje, komunalne poslove i investicije. U svakom od projekata Grada 
Garešnice je uključen, ali doslovno u svakom. Imamo koeficijent 2,10 po našoj Odluci on 
može ići do 2,30, a projekti koje mi provodimo dozvoljavaju da on bude i 3,50. U ovom 
slučaju smo mi zbog te odluke zbog toga koeficijenta dali maksimum ljudima koji sudjeluju na 
tom projektu. U ovom slučaju smo to napravili jer smo mišljenja da ljudi koji provode projekte 
da zaslužuju da budu jednim dijelom i nagrađeni jer to su više milijunski projekti i mislim da 
na to treba gledati. Spremačica je imala koeficijent 1,50 i plaću nešto više od 3000 kuna gdje 
sukladno našoj odluci mi možemo ići do maksimuma 1,60 i u ovom slučaju smo to napravili i 
mislim da je to više nego korektno. Što se tiče višeg savjetnika za razvojne programe i 
projekte sa koeficijentom 3,80 na tom radnom mjestu još nitko ne radi. To je priprema da bi 
se mogao raspisati natječaj, mora biti sistematizirano radno mjesto. Ne možete reći da već 
netko radi ili za koga je pripremljeno ili tko je već zaposlen. To je smiješno za slušati, vi ste 
vijećnik jedan duž vremenski period i takve jedne insinuacije jednostavno više nije to. Tu 



nitko nikome ne namješta posao i radi se o tome da ta osoba mora biti stručna. Vodit će 
Tehno park i Poduzetničku zonu. Kada o njima govorimo sve zajedno je vrijednost preko 30 i 
nešto milijuna kuna. U ovom slučaju oko 32 milijuna i vi mislite da bi ta osoba trebala imati 
plaću oko tri, četiri, pet tisuća kuna. Dvije, jednu? Mi mislimo da tamo treba doći kvalitetna 
osoba koja ima znanja o vođenju projekata jer to su projekti vrlo bitni za razvoj Grada 
Garešnice. Od toga projekta očekujemo novo zapošljavanje, razvoj gospodarstva na čitavom 
području Grada Garešnica. Očekujemo da na to radno mjesto dođe osoba sa 
predispozicijama koje bi odgovarale takvom radnom mjestu i opet ponavljam najveći mogući 
koeficijent je 3,8 po našoj odluci. Nadalje u raspravu se uključio i vijećnik Mato Mlinarić. Svi 
ovi projekti koji dolaze u Grad Garešnicu vidimo da su to milijunska sredstva. Vidimo da je to 
jako puno novaca. Međutim nije bitno da li čamac ide po Ilovi gore dolje, da li čamac ima 
Kajgana ili Tomašica ili ribolovno društvo, postavlja se samo pitanje da li nakon tih projekata 
će biti otvorena nova radna mjesta i koliko će se tu ljudi zaposliti. Dobro je da se ljudima dižu 
plaće jer ti isti ljudi ako neće biti stimulirani oni neće u Gradu Garešnici ostati, oni će potražiti 
neka nova radna mjesta tamo gdje će biti više plaćeni.  To je dobro, jer ako je Grad 
Garešnica našao proračunska sredstva, mogu to izdržati pa dajmo plaće svima da budu što 
veće jer oni su stanovnici našega grada i oni će te novce potrošiti u našem gradu. Samo se 
postavlja pitanje rezultata tih projekata koliko ćemo mi u konačnici kada se ti projekti 
realiziraju ljudi zaposliti i kolike će plaće oni imati? Daj Bože da ih bude na desetke, daj Bože 
da se vratimo u ono predratno stanje kada smo imali četiri, pet tisuća zaposlenih. Vijećnik 
Miroslav Mauher također se uključio u raspravu. Rekao je da nema ništa protiv povećanja 
plaća samo morate znati ako ste taknuli koeficijente jednog djelatnika da će te morati taknuti 
i sve druge. Plaće treba povećati jer plaće su stvarno male u cijelom našem društvu. Mene 
jedino smeta što niste malo detaljnije i preciznije za ove za koje povećavate koeficijent 
opisali koje sve poslove oni trebaju obavljati. Djelomično ste to napravili i mislim da to treba 
biti malo preciznije da svi skupa znademo i da zatvorimo ovaj prvi dio koji sam govorio. 
Pazite sada će doći do povećanja drugih koeficijenata jer će drugi reći njemu si povećao 
zašto ne bi i meni. Zadnji za raspravu još se javio gradonačelnik JOSIP BILANDŽIJA rekavši 
da što se tiče povećanja koeficijenta i plaća na području Grada Garešnice možemo 
konstatirati da su gotovo svima plaće povećane. Kada pogledamo malo koeficijente plaća u 
gradskoj upravi rekao bih da su gotovo svima plaće povećane, kada bi pogledali Krugoval 
povećane plaće, kada bi pogledali Komunalac, knjižnicu, vrtić, Poduzetnički centar, turističku 
povećane su plaće. Radi se na povećanju plaću i ovo što je gospodin Mlinarić rekao mislim 
da je rekao vrlo korektno da moramo voditi računa da ti ljudi budu stimulirani jer svi smo 
svjedoci odlaska mladih ljudi iz malih sredina.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje. 
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo 
 

 
ODLUKU 

O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA  
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U GRADSKOJ UPRAVI  

GRADA GAREŠNICE 
 
 
 
(Prilog: Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Gradskoj upravi Grada Garešnice) 
 
 
 

 
 



Točka 12. 
 

 
Razno. 
 
Vijećnik Siniša Glavaš pitao je za Ulicu Mate Lovraka da je ona u prvoj zoni, a ne kosi se 
ispred kuća. Direktor Komunalca Dražen Bengez se uključio i rekao da sada kada se radi 
ugovor i dodaju neke nove djelatnosti u taj ugovor između grada i Komunalca, da je to prilika 
da se u redovno održavanje ubaci i Ulica Mate Lovraka. Do kraja godine se radi novi ugovor i 
neka se tu ubaci i ta ulica. Gradonačelnik je rekao da nije samo ta ulica već da ima dosta 
dijelova, područja koja su u prvoj zoni, a ne kosi se. Dakle treba sagledati mogućnosti pa ako 
će se ići u košnju svih područja, dijelova grada onda ćemo ići sukladno tome na sva ta 
mjesta.  
Direktor Komunalca Dražen Bengez s obzirom da krećemo u provedbu novog Zakona o 
komunalnom otpadu, s obzirom da je poništen natječaj za kante od strane Ministarstva gdje 
mi nećemo dobiti kante, mi smo krenuli u drugom smjeru da bi mogli krenuti u razvrstavanje 
biootpada. Donio je primjerak male kante s bio vrećicama u koje se stavlja biootpad i one su 
biorazgradive i skupa sa smećem se bacaju. To su vrećice od kukuruznog škroba koja se 
sama razgrađuje. Također je donio i primjerak kanti. Mogu biti veće i manje. To je neki 
švedski model i prihvatljive su za zgrade gdje će jedna zgrada dobiti jedan kontejner za 
biootpad sa ključevima za svaki stan, a svaki stan će dobiti takvu kantu sa biorazgradivim 
vrećicama. Kada se vrećica napuni, sveže se i odnese u kontejner. Ono što smo krenuli sad 
je izrada jednog projekta gdje ćemo ući u dva, tri mjeseca intenzivne kampanje prema 
građanima prema svakom kućanstvu da točno znaju šta se stavlja, šta se ne stavlja, šta će 
se i na koji način odvoziti. Do kraja mjeseca će biti završeno čipiranje kanti. Zelena kanta ide 
na očitavanje i ide novi obračun. Cijene po zakonu iz dva dijela. Fiksni i varijabilni dio. Od 
nove godine uz kante za komunalni otpad sakuplja se i biootpad. Sklopiti ćemo ugovor s 
tvrtkom koja će odvoziti taj biootpad.   
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 10:15 sati. 
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