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Z A P I S N I K 
 

 sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške održane 28. travnja 2020. u 
Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1., Nova Gradiška. 
 
 
 Sjednicu je sazvala Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., predsjednica Vijeća. 
 
 Sjednica je započela s radom u 10,05 sati. 
  
 Po završenom prozivanju Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., predsjednica Vijeća utvrdila je da 
je od ukupno 17 izabranih članica i članova Gradskog vijeća sjednici nazočno 14. 
 
 Nazočni: Ivan Adžić, prof., Igor Babić, dipl.ing.građ., Željko Bešlić, dipl.ing.šum.,Vesna 
Đapić, Zoran Gazibarić, Vlatko Greiner, Jelena Kovre, mag.educ.art., Ljiljana Lukačević, 
spec.kl.psih., Ljiljana Ptačnik, prof., Marijan Radić, Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., Marijana Škara 
Ivković, univ.spec.oec., Antun Škvorčević i Matej Zboril.  
 
 Izostanak su ispričali: Tomislav Bečirević, Željko Bigović, ing. i Franjo Kikić, 
spec.admin.publ..  
 
 Ostali nazočni: Vinko Grgić, dipl.ing.arh., gradonačelnik, Ivana Trupina, mag.oec., 
zamjenica gradonačelnika, Borislav Vidošić, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Zebić, dipl.iur., v.d. 
tajnika Ureda Grada Nova Gradiška, Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec., v.d. pročelnice Upravnog 
odjela za financije, Goran Tomljanović, dipl.iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti Grada Nova Gradiška, Andrea Štengl, dipl.ing.arh., voditeljica Odsjeka za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša, Mihaela Đeraj, spec.admin.publ., voditeljica Odsjeka za društvene 
djelatnosti. 
 
 Zapisnik je vodila Nela Bednarik, stručna suradnica u Uredu Grada. 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća, nakon što je pozdravila nazočne i utvrdila da je sjednici 
nazočan dovoljan broj članova Gradskog vijeća za pravovaljano odlučivanje upitala je članove 
Vijeća da li imaju primjedbi na Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća održane 17. ožujka 2020. 
godine. 
 
 Budući da primjedbi na Zapisnik nije bilo, Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške temeljem 
članka 116. stavak 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, 
broj 1/18), jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća održane 17. ožujka 
2020. godine. 
 
 LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ, predsjednica Gradskog vijeća, upitala je članove Vijeća da li 
imaju prijedloga za promjenu Dnevnog reda 21. sjednice Gradskog vijeća, a kojeg su primili u 
Pozivu za sjednicu. 
 
 VLATKO GREINER, u ime Kluba vijećnika SDP-a: „Dobili smo dopunu Dnevnog reda. 
Radi se o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške, pa predlažemo da to ide na točku 7., a 
Prijedlog o izradi i izmjeni Prostornog plana, znači da se prebaci na točku 8. i znači da ide po 
redu. Samo to. Znači, samo da se to doda i da se uvrsti u točku broj 7.“ 
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LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ, predsjednica Gradskog vijeća, upitala je članove Vijeća da li 
ima još prijedloga za promjenu Dnevnog reda 21. sjednice Gradskog vijeća. 

 
LJILJANA LUKAČEVIĆ nakon što je pozdravila nazočne: „Klub HDZ-a sukladno 

predloženom Dnevnom redu ima jedan prijedlog koji je i pitanje, odnosno primjedba o načinu 
održavanja ove sjednice Gradskog vijeća u ovakvom fizičkom obliku u Gradskoj vijećnici. Dakle, 
općine, gradovi i županije dobili su još 13. ožujka naputak Ministarstva uprave da se u ovim 
izvanrednim okolnostima poštujući protuepidemijske mjere i mjere Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo, dakle sjednice održavaju putem e-maila, dakle elektroničkim putem, putem video 
konferencije iznimno čak i telefonskim putem, pa prije svega molim objašnjenje zašto u ovim 
okolnostima u 21. stoljeću i u gradu koji godinama ulaže u informatizaciju Gradske uprave i to 
nije učinjeno na taj način?  

S druge strane isto tako slijedom iste Odluke, odnosno Upute Ministarstva uprave gradovi 
su dobili naputak da se u radu sjednica predstavničkog tijela raspravlja i odlučuje o točkama od 
iznimne važnosti ili žurnosti, dakle o točkama koje ne trpe odgodu, pa smatramo da točka 7., 8., 9. 
i 10. u postojećem Dnevnom redu mogu trpjeti odgodu i nisu ovdje važne kao što su točke 2., 3., 
4., 5. i 6. koje se tiče mjera pomoći gospodarstvu u uvjetima epidemije korona-virusa. 

Klub vijećnika HDZ-a predlaže skidanje točaka sa 7., 8. i 10..“ 
 
LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ: „Još jednom, ako mogu ja pojašnjenje zašto sjednica, to sam 

rekla i u uvodnom dijelu zato što mislim da je naša Gradska vijećnica je dovoljno velika, a i 
osigurane su sve mjere zaštite, a vidim da mnogi nisu ni stavili ni rukavice, ni maske, a malo sam 
gledala i neke druge gradove, pa sam recimo vidjela da Grad Požega je imao nedavno sjednicu 
Gradskog vijeća isto u Vijećnici gdje su mogli održati razmak, isto su imali osigurane i maske i 
rukavice. Predsjednik njihovog Gradskog vijeća je liječnik kao i ja. 

 
VINKO GRGIĆ, nakon što je pozdravio nazočne „Ja idem prekosutra u Sabor i prošli 

petak sam također bio tamo. Mogu vam reći da se situacija puno gušća što se tiče broja ljudi i što 
se tiče razmaka tako da nema razloga da se mi, jednino ako netko misli da ima osobnih problema u 
distanci, možemo organizirati još jednu na primjer rošadu cijelog ovoga mjesta, ali po meni nema 
potrebe. Kolegica, odnosno Predsjednica je rekla otprilike što se događa u drugim gradovima. Mi 
smo mogli organizirati, ja sam svaki dan na određenim video-aplikacijama, odnosno internet-
aplikacijama, koristimo konferencije i to, ali u ovom trenutku nije to potrebno po nama. Čak je 
razmišljanje bilo možda da krenemo prema Društvenom domu, međutim razgovarali smo o tome, 
naveli smo primjer i gradova i ovoga što se događa u Saboru, na kraju krajeva odlučili smo da to 
bude ovdje. Ako netko misli zaista da ima problem pa ćemo sjesti, dogovoriti ćemo se što i kako. 
 S druge strane, ovdje se redovito održavaju konferencije Stožera civilne zaštite, također 
skoro jednak broj ljudi i jednako raspoređeni tako da ne vidim razlog za to. S druge strane, mi smo 
izrazito napravili ovu sjednicu zbog gospodarske pomoći našim gospodarstvenicima na kraju 
krajeva i zbog toga tih sedam točaka imamo. Također, velika pomoć su izmjene i dopune 
Generalnog urbanističkog plana, Prostornog plana i drugih planova koje smo danas naveli. Znači, 
mi donosimo danas samo zaključak da krećemo u taj postupak, ništa drugo, ne donosimo te 
prostorne planove, već samo dajemo suglasnost da krenemo u to. Po meni, te točke će trajati vrlo 
kratko, vrlo kratko jer samo dajemo suglasnost, ništa drugo. Ne vidim razloga zašto vama smeta 
da ne krenemo u tu realizaciju jer ja ću vam navesti, to ću vam govoriti kada budemo došli do te 
točke, znači prostor ili grad ili ozemlje našeg grada koje je takvo, kojeg mi moramo redovito 
mijenjati s obzirom na stalne promjene, kako u gospodarskom tako i u privatnim životima naših 
ljudi. Ovo će biti drugi puta da donosimo Generalni urbanistički plan, Prostorni plan, odnosno sve 
planove, izmjene i dopune. Prije nas je to zadnji puta bilo 2007. i onda od 2007. do 2016. kada 
smo donijeli Izmjenu i dopunu, koliko je bilo – skoro deset godina, znači, ja iz toga mogu 



3 
 

 

zaključiti da ljude to nije interesiralo, a na taj način smo stopirali mnoge druge investicije koje su 
trebale biti u našem gradu. Zbog toga smatram da te točke su benigne točke, vrlo bitne, ali za 
donošenje samo da pokrenemo proceduru protokola izmjene i dopune i to je to.“ 
 
 
 Budući daljih prijedloga za promjenu Dnevnog reda nije bilo, Predsjednica Gradskog 
vijeća stavila je prijedlog Kluba HDZ-a da se točke 7., 8., 9. i 10. skinu s Dnevnog reda na 
glasovanje. 
 
 Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 4 „za“, 10 „protiv“ nije prihvatilo 
prijedlog da se točke 7., 8., 9. i 10. skinu sa Dnevnog reda 21. sjednice. 
 
 Nadalje, Predsjednica Gradskog vijeća stavila je prijedlog Kluba SDP-a da se točka 
Prijedlog odluke izmjene i dopune o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u 
vlasništvu Grada Nova Gradiška, uvrsti kao točka 7., a sve daljnje točke se pomaknu za jedno 
mjesto. 
 
 Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“ prihvatilo je 
prijedlog da se točka Prijedlog odluke izmjene i dopune o davanju u zakup i kupoprodaju 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška uvrsti kao točka 7. Dnevnog reda 21. 
sjednice. 
  

Budući prijedloga za promjenu Dnevnog reda nije bilo Predsjednica Gradskog vijeća 
stavila je ovako dopunjen Dnevni red na glasovanje. 
 
 Gradsko vijeće temeljem članka 87. stavak 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nova 
Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18) glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“ je utvrdilo 
sljedeći:  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Aktualni sat, 
2. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, 
3. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, 
4. Prijedlog odluke o oslobađanju poreza na potrošnju, 
5. Prijedlog odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente, 
6. Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja/staratelja od 

plaćanja usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška, 
7. Prijedlog odluke izmjene i dopune o davanju i zakup i kupoprodaju poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška, 
8. Prijedlog odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Nova Gradiška, 
9. Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Nova Gradiška, 
10. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška, 
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11. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu u smještajnim jedinicama 
na području grada Nove Gradiške. 

Točka 1. AKTUALNI SAT 
  
 VLATKO GREINER nakon što je pozdravio nazočne i slušatelje : „Imam dva pitanja za 
Gradonačelnika, a prvo pitanje je vezano za arhivu koja se nalazi u Domu hrvatskih branitelja. 
Kao što znamo, tamo je Državna arhiva i tamo su nam nekakve tri ili četiri prostorije koje zauzima 
ta arhiva. Bilo je govora o izmještanju te arhive zato što je meni kao koordinatoru za branitelje cilj 
da svaka braniteljska udruga ima svoj ured pošto mnoge udruge dijele po jedan ured. Sada ću 
samo reći; Udruga 121. Brigade i 3. Gardijska brigada i 5. Gardijska brigada dijele jedan ured, isto 
tako i Veterani naši gdje je predsjednik gospodin Tomljanović, oni nemaju uopće svog ureda, a i s 
lijeve strane bih isto tako Domoljubni radio prebacili koji se sada nalazi u zgradi naše Općine. To 
je jedno pitanje i drugo pitanje vezano je za Robnu kuću. Zanima me drugi kat Robne kuće koji je 
Grad počeo preuređivati. Što se planira s tim drugim katom i dokle su krenuli radovi?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Prvo pitanje; da, znamo da je problem te arhive, ne samo u Domu 
branitelja već i u nekim stanovima, u poslovnim prostorima u vlasništvu našega Grada gdje je 
jednostavno, mi onda ne možemo ništa drugo raditi ili staviti u funkciju te prostore i zbog toga 
jedinoga razloga zašto smo krenuli u kupnju, između ostaloga dijelova Robne kuće i podrum koji 
je velik, koji je ogroman, koji je čist, koji nema problema s vlagom i s ostalim stvarima tako da 
smo namijenili upravo taj dio za arhivu. Vjerujem da će uskoro početi i radovi uređenja toga 
podruma, to je, mali su iznosi relativno, znači čišćenje, ličenje i tako dalje, tako da kada to 
uredimo onda ćemo sve arhive iz našeg grada, odnosno iz stanova ili poslovnih prostora ili ostalih 
kao što je u Domu branitelja preseliti u Robnu kuću. Na prvom katu Robne kuće planiramo ono 
što smo rekli, Društveni centar za mlade i Dječju knjižnicu tako da ćemo vrlo uskoro započeti i 
tamo radove i vjerujem opet ovisi o investicijama, o financiranju i o prihodima, najviše o 
prihodima, nadamo se da s početkom sljedeće školske godine bi to priveli kraju, ali ovisi 
isključivo o prihodima. U glavnom, znači društvena je namjena, Dječja knjižnica i Društveni 
centar za mlade.“ 
 
 LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je Vijećnika li je zadovoljan odgovorom? 
 
 VLATKO GREINER: „Gradonačelniče, ja se zahvaljujem u ime braniteljskih udruga. 
Oni jako dugo čekaju da se taj prostor oslobodi. Ujedno se zahvaljujem evo i dvorište je pri kraju, 
još se samo čekaju stolovi i nadamo se da će ova kriza od korone ubrzo stati i da će branitelji 
konačno moći se družiti u svome dvorištu koje je obnovljeno kompletno.“ 
 
 JELENA KOVRE nakon što je pozdravila nazočne, kao i slušatelje: „Imam dva pitanja za 
Gradonačelnika. Prvo je vezano uz dječja igrališta, naime nekakvi dodatni radovi su vršeni na 
igralištu u Ulici Ivana Gorana Kovačića, pa da malo pojasnite i kupljeno je zemljište u Ulici 
svetoga Roka za izgradnju dječjega igrališta, pa da malo i nešto o tome kažete.  
 Druga stvar koja me zanima je vezana uz Slavonski dućan i prostor Varteksa, odnosno 
kako to napreduje, kako će izgledati, kada će biti gotovo i tako dalje?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Što se tiče dječjeg igrališta Ivana Gorana Kovačića imali smo problem 
sa onom najbližom kućom koja je do tog igrališta i često puta lopte i sve ostalo je upadalo, 
razbijalo stakla, prozore i ostalo i ljudi su bili nezadovoljni, sa pravom, tako da smo prije mjesec 
dana napravili velike mreže, odnosno ogradu s visokim mrežama tako da smo riješili i taj problem. 
 Što se tiče u Svetom Roku, tamo smo kupili zemljište u vrijednosti 50.000,00 kuna, 
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otprilike od 600 ili 700 kvadrata pa bi onda planirali u taj dio grada isto također koji nismo dosada 
doticali s dječjim igralištem napravili jedno dječje igralište. 
 Slavonski dućan, mogu vam reći da se radi bez obzira na ovo sve skupa. Ja vjerujem da još 
ne možemo nabaviti opremu nekakvu koja nam je nužna, međutim evo čekamo da se to sve skupa 
otvori pa da završimo cijelu tu priču, inače u završnoj smo fazi uređenja i to me jako veseli.“ 
 

LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je Vijećnicu je li zadovoljna odgovorom? 
 
 JELENA KOVRE odgovorila je da je.  
 
 IGOR BABIĆ nakon što je pozdravio nazočne i slušatelje: „Imam dva pitanja, lokal 
patriotska, naravno. Prvo pitanje nakon desetljeća pustih obećanja, vidimo konačno, Domčeva 
ulica se uređuje, ja svaki dan prolazim tamo pa vidim hrpu strojeva pa evo samo da nam date 
informaciju o dinamici radova. Naši slušatelji znaju, a pošto je vezana dosta uz Trenkovu i spaja 
se na Trenkovu, čisto informacije radi, sve žitelje Trenkove ulice zanima kada se realno može 
očekivati nastavak, odnosno drugu fazu uređenja Trenkove?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Vaš Mjesni odbor naravno interesira to. Uz moje veliko zadovoljstvo 
evo danas se krenulo s asfaltiranjem u Domčevoj ulici, to znači da su radovi pri kraju što se tiče 
toga dijela i to me strašno veseli. Vrijednost investicije je oko 2,6 milijuna kuna, to smo osigurali 
našim Proračunom, znači isključivo cijeli iznos plaća Grad Nova Gradiška bez ikakvih fondova. 
Kandidirali smo na dva fonda koji je, jedno je Ministarstvo regionalnog razvoja, a drugo je 
Ministarstvo graditeljstva. Tu nam je i saborski zastupnik Veljko Kajtazi svojim pismom, hajdemo 
reći namjere ili zamolbe prema istim tim ministarstvima pomogao da na neki način pozitivno 
lobira, da dobijemo možda koji povrat tih sredstava, jednog dijela i evo na tome radimo, vjerujem 
da će to biti pozitivno. S druge strane, kao što sam rekao, kako Trenkova, tako i Ulica Mala s svim 
onim svojim ulicama. Mi smo privremeno stali zbog toga što je na primjer Trenkova vrijednost 
oko deset milijuna kuna, znači taj novac mi nemamo u ovom trenutku, međutim ono što govorimo 
već godinu i pol dana, išli bi i to smo se razgovarali već na Proračunu ne ovom, ne prošlom, već 
pretprošlom da ćemo svake godine po milijun, dva uložiti pa ćemo sami napraviti, međutim nama 
je u Ministarstvu regionalnog razvoja pod imenom „Fond malih gradova“, reintegracije malih 
gradova prošao taj projekt koji će nam biti sufinanciran sa 85 posto. Znači, da smo ulagali sami u 
Malu i sami u Trenkovu, morali bismo odvojiti oko 20 milijuna kn proračunskih sredstava, a 
ovako kada dobijemo ugovore, osigurati ćemo tek 15 posto, znači a to je oko tri milijuna kuna, to 
je vrijednost Domčeve. Za vrijednost Domčeve mi ćemo praktički dobiti jednu i drugu ulicu. 
 Naravno, ja bih to htio da to bude danas, a nije do mene, nije do nas, nije čak ni naših 
gradskih vijećnika, odnosno do vas, do bilo čega, već je do Ministarstva regionalnog razvoja koji 
rade na tome, evo ja sam se prošli tjedan čuo s državnom tajnicom i ona je obećala i rekla je da to 
ide, znači da do kraja godine bi taj projekt mogao proći, odnosno da ide, nisu nikakve odbijenice 
dobili, međutim čekaju novi Europski proračun. Oni su ubacili ta sredstva u Europski proračun, 
Europski proračun još nije potvrđen, čim se potvrdi oni će već krenuti u raspisivanje natječaja, mi 
ćemo to prihvatiti i po meni Mala i Trenkova su prve dvije investicije koje će ići kroz taj projekte i 
vjerujem da ćemo onda zadovoljiti kako naše Malčane tako i Trenkovce.“ 
 
 LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je Vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
 
 IGOR BABIĆ odgovorio je da je. 
 
 IVAN ADŽIĆ nakon što je pozdravio nazočne: „Imam dva pitanja za Gradonačelnika, a 
radi se o Ljupini. Znači, vidjeli smo radove na sportskom centru u Ljupini. Što je po tome 
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urađeno, te drugo pitanje radi se o Domu Ljupina, znači u kojoj fazi se nalaze radovi u samom 
Domu?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Kolega Ivo, što se tiče Ljupine to su veliki projekti i ja mislim da je 
kolega Gazibarić jako sretan zbog toga. Sportski tereni su pri kraju, doslovno pri kraju, međutim 
opet zbog situacije ove ne možemo ih otvoriti, ne možemo igrati, ne možemo pustiti djecu, ali evo 
ja mislim da će to biti vrlo, vrlo uskoro. Svi ste vidjeli, netko tko je otišao provozao se, stvarno 
Ljupina će dobiti jedan ekskluzivan, možda najbolji u ovom trenutku sportski centar u okruženju. 
Također nogometni klub i vatrogasci koji su tamo također sudjeluju svojim volonterskim radom, 
pomažu na sve strane, znači jedna sinergija između ljudi, stanovnika Ljupine i nas kao grada je 
velika tamo i stvarno koliko mi napravimo toliko i oni doprinesu na svoj način. Stvarno im se 
zbog toga zahvaljujem. S druge strane u ovom trenutku što se tiče samog Doma je pokrivanje 
krova, a isto tako raspisani su natječaji za pročelje, za energetsku obnovu, to znači za stolariju i za 
fasadu ili toplinsku izolaciju. To planiramo ove godine završiti, znači Dom staviti, hajdemo reći u 
funkciju što se tiče eksterijera, a sljedeće godine završiti interijer i da zaključimo sa tom pričom. 
Sportski centar će biti vrlo brzo gotov i to su dobre stvari.“ 
 
 LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
 
 IVAN ADŽIĆ odgovorio je da je. 
 
 VESNA ĐAPIĆ nakon što je pozdravila nazočne i slušatelje: „Ja imam pitanje za 
Zamjenika gradonačelnika. Obzirom da smo upoznati da je u Savezu športova Nova Gradiška bila 
Revizija, molim Vas da nas izvijestite o nalazu i mišljenju Revizije!“ 
 
 BORISLAV VIDOŠIĆ, nakon što je pozdravio nazočne: „Evo, nakon svih onih 
anonimnih prijava, dojava i svega što se događalo u Savezu sportova na čega smo sve dobili 
pozitivna mišljenja i Revizija je odradila svoj posao, pa evo ja ću samo dvije rečenice pročitati što 
su oni napisali. “Revizija je planirana i obavljena sa ciljem izvještavanja, izražavanja mišljenja je 
su li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim 
okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i 
unutarnjim aktima. O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su bezuvjetna 
mišljenja.“ Mislim da je to dovoljno i mislim i dalje da je sport perjanica ovoga grada.“  
 
 LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je Vijećnicu je li zadovoljna odgovorom? 
 
 VESNA ĐAPIĆ odgovorila je da je. 
 
 MATEJ ZBORIL nakon što je pozdravio nazočne i slušatelje: „Imam jedno pitanje za 
Gradonačelnika, odnosi se na naš Industrijski park. Zanima me u kojoj su fazi i projekti kao što su 
ulaganje u infrastrukturu Industrijskog parka, Tehnološki inkubator, Centar kompetencije za 
napredno inženjerstvo, odnosno CEKOM, te u kojoj je fazi foto naponska elektrana BIOSOL?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Kao što sam već rekao u nekoliko navrata medijima da je stav ove 
Uprave da mi moramo nastaviti živjeti dalje i podržati projekte koji su bitni, najvažniji za 
gospodarsko značenje našega grada. Odustati ćemo od nekih projekata koji nisu toliko, hajdemo 
reći bitni, međutim gospodarstvo nam je na prvom mjestu i napraviti ćemo sve, da svi ti projekti 
koji su vezani za Industrijski park i naše gospodarstvo da ih realiziramo, pa ću vas izvijestiti da je 
Tehnološki inkubator u završnoj fazi, mislim da je riječ je o mjesec dana, za petnaest dana će i 
krenuti asfaltiranje okolnih cesta, otprilike mjesec dana, mjesec i pol će biti sve gotovo. Što se tiče 
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poduzetničke infrastrukture, znači prvo da vratim se na ovaj prvi, znači Tehnološki inkubator je 
vrijednosti 29 milijuna kuna, blizu 30 milijuna kuna. Poduzetnička infrastruktura to je onih 
kilometar ceste od našeg, hajdemo reći od Atlantic, odnosno Klima opreme do kraja u dužini 
skoro kilometar gdje radimo infrastrukturu i cestu – vrijednost projekta oko šest milijuna kuna, 
također se nastavlja dalje, radi se, u ovom trenutku izvodi se u jednoj ranijoj fazi realizacije. Što se 
tiče foto naponske elektrane vrijednosti šest milijuna kuna, potpisali smo ugovore za nadzor za 
provedbu natječaja i uskoro će ići sama javna nabava za foto naponsku elektranu. Ja vjerujem da 
će ona trajati dva do tri mjeseca, nakon čega ćemo potpisati ugovore i nakon čega u doba ljeta bi 
trebali krenuti sa gradnjom. I ono što je najvažnije, to je najveći projekt koja je ova Uprava 
napravila, odnosno radila na njemu, je Centar kompetencije za napredno inženjerstvo, 119 
milijuna kuna. Očekujemo ovih dana potpisivanje ugovora za taj veliki projekt i naravno to ide. 
 Znači, svi projekti vezani za gospodarstvo našega grada se nastavljaju.“   
 

LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je Vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
 
 MATEJ ZBORIL odgovorio je da je. 
 
 MARIJAN RADIĆ nakon što je pozdravio nazočne i slušatelje: „Osobno me interesira 
posebno za Gradonačelnika, jedno pitanje. U eri smo, u fazi kada u Državi uglavnom investicije 
više-manje miruju i mnogi su upravo taj model primijenili. Mi imamo ovoga trenutka neke 
investicije koje su vrlo bitne za život svih nas. Ovom odlukom konkretno mislim na projekt koji 
Grad financira, odnosno učešće ima u sufinanciranju Europskog fonda, to se radi o reciklažnom 
dvorištu. Rok za reciklažno dvorište je negdje šesti mjesec koliko se me pamćenje ne vara, tu smo 
raspravljali na ovoj sjednici, prije par sjednica na ovom Gradskom vijeću pa me interesira u kojoj 
fazi, da li su ti radovi obustavljeni, da li će biti završeno, što je sa šest i pol milijuna kuna, četiri i 
pol su europska sredstva, ostalo su naši. Nastavno na ovo bilo bi interesantno nešto što još uvijek 
nije počelo, ali da li je u fazi, u kojoj fazi, da li ćemo ga nastaviti, radi se o sortirnici? Sortirnica je 
objekt koji je vrlo bitan jer funkcija reciklažnog dvorišta bez sortirnice gubi jedan dio svog 
značaja ali je vrlo skup, radi se o deset milijuna kuna, osam i pol milijuna kuna su europski novci, 
milijun i pol kuna su negdje novci trebali biti našega Grada, odnosno naše jedinice lokalne 
samouprave. Da li po tom pitanju se nešto radi, priprema, s obzirom da je rok krajnji za pozivni 
natječaj 12. mjesec tekuće godine?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Kolega Radiću, riječ je o ovome što sam govorio o gospodarstvu na 
ključnom i na prvom mjestu nam je naše gospodarstvo, a na drugom mjestu je ekologija, tako da 
velike napore i znatna sredstva ulažemo upravo u tom smjeru. Što se tiče reciklažnog dvorišta, 
velikog projekta koji se izvodi i mogu Vam reći da je on u završnoj fazi. Hala je praktički gotova, 
završava se i ona mala poslovna zgrada, poslovna zgrada zato što će ljudi biti, ne možemo, više 
liči na obiteljsku kuću, ali moramo je zvati poslovna zato što se obavlja posao u njoj. Znači, to se 
završava i vjerujem da će biti svi rokovi ispoštovani, imamo dobrog izvođača, imamo dobrog 
nadzora, imamo cijelu situaciju koja je vrlo pozitivna. Naravno ovo što ste rekli, sortirnica ključna 
i bitna je stvar, tako da smo se odlučili da idemo u tom smjeru, a to je rješavanje pitanja sortirnice. 
U ovom trenutku ishodili smo lokacijsku dozvolu, imamo je pravomoćno i ja vjerujem u sljedećih 
petnaestak dana da ćemo dobiti i građevinsku dozvolu što nam daje pravo da kandidiramo na 
veliki projekt od 85 posto sufinanciranja, a to je upravo prema fondu. Mi očekujemo da će 
vrijednost sortirnice biti negdje oko deset milijuna kuna kako ste rekli, naše sufinanciranje bi 
trebalo biti 15.-tak posto ili jedan i pol milijuna kuna i baš zbog toga da ne idemo sami, jer je to 
neophodno i za druge općine, jučer smo se skupili mi zajedno s načelnicima šest općina, predložili 
zajedničko sufinanciranje i u sljedećih desetak dana dobiti ćemo njihov pismeni odgovor da li će i 
tko će krenuti s nama. Većina želi istog trenutka, bez pogovora, neki još malo se dvoume, 
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postavili su određena pitanja na koja im direktor treba odgovoriti, ali u principu mi, bez obzira na 
sve idemo u realizaciju tog projekta. Naravno, mi govorimo o kandidaturi, u ovom trenutku ne 
izgradnji, ne o realizaciji već o kandidaturi, ako dobijemo sredstva idemo u gradnju.“   
 

LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je Vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
 
 MARIJAN RADIĆ odgovorio je da je. 
 
 MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ nakon što je pozdravila nazočne i slušatelje: „Moje 
pitanje je za Gradonačelnika, odnosi se na stipendije učenika i studenata koji su nažalost zbog 
cijele ove situacije s korona-virusom direktno pogođeni i jer smatram da ne mogu kvalitetno 
pohađati svoju nastavu pa bi voljela da date odgovore roditeljima učenika i studenata što će biti sa 
stipendijama, da li će im biti isplaćene i kada?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Bez obzira što danas škole, hajdemo reći ne funkcioniraju u onom 
obliku na koji smo svi navikli, međutim doprinos naš mora biti i dalje isti, to znači da stipendije 
ostaju iste vrijednosti, nećemo ih smanjivati bez obzira što možemo reći, vi ste dva mjeseca bili 
kod kuće, doma ili negdje, niste bili u domu, niste imali dodatnih troškova, o tome nećemo 
razmišljati. Stipendije ostaju identične kao što su bile do sada, znači osigurali smo sredstva u 
Proračunu, moraju biti takva, a s druge strane kao što znate mi smo svakog prvog u mjesecu ili 
drugoga, ako je nedjelja prvi, prvo što je bilo financiranje, bilo je financiranje stipendija. To će se i 
dalje nastaviti, neće kasniti niti dana.“ 
 

LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ upitala je Vijećnicu je li zadovoljna odgovorom? 
 
 MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ odgovorila je da je. 
 
 LJILJANA LUKAČEVIĆ: „Ja zapravo nemam pitanje nego čisto jedan komentar i 
pojašnjenje, ne uključivanje Kluba vijećnika HDZ-a u Aktualni sat. Očekivano se dogodila samo 
promidžba kroz pitanja na Aktualnom satu od strane vijećnika SDP-a, no mi smo odlučili u svom 
radu na sjednici ovoga Gradskoga vijeća uistinu poštovati mjere i upute Ministarstva uprave, dakle 
raspravljati o točkama od isključive važnosti i koje nisu odgodive, a s druge strane i poštivati 
upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o što kraćem zadržavanju u skupinama u zatvorenom 
prostoru i iz toga razloga sva svoja pitanja koja smo namijenili za danas Gradonačelniku i 
zamjenicima, čuvamo i množimo za iduću sjednicu Gradskoga vijeća za koju se nadamo da će se 
održati u redovnijim da tako kažemo uvjetima, a isto tako ćemo u raspravama, dakle Klub 
vijećnika HDZ-a nastojati biti što kraći, ali ne na uštrb kvalitete rasprave.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Poštovana Vijećnice, mi danas što govorimo o realnim stvarima, ovo 
nije samohvala, ovo je tekuća problematika, tekuće stvari i veliki projekti koje radimo. Mi se na 
tome ponosimo. Znači, nismo stali, ta situacija je takva kakva je, nismo stali. mene pitaju obično 
kako je tebi osobno ili tvojim zamjenicima, ljudima iz Uprave? Pa mi smo svaki dan bili na poslu, 
mi svaki dan radimo normalno kao da se nama ništa ne događa, nisam se odmorio, nisam se 
oporavio, nisam se ne znam ni ja što, već smo svi tu i svaki dan radimo, a ovo što radimo moramo 
izvijestiti naše ljude, našu javnost na kraju krajeva da vide da nismo se pozatvarali po kućama, 
stanovima, vikendicama već da smo na poslu i da radimo i da ne želimo da sustav zaustavimo. To 
nećemo napraviti, tako da ne znam što ste s time mislili reći? 
 S druge strane poštujem što nećete sudjelovati u raspravi, međutim ako se sjetite prošle 
sjednice Gradskog vijeća, to smo mi napravili. Nitko od gradskih vijećnika iz SDP-a, a ima ih 
jedanaest, nije postavio niti jedno pitanje i željeli smo biti što kraći, što koncizniji, eto ako ste 
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nešto naučili od nas nama je drago osobno, tako da i mi ćemo isto također danas napraviti to da 
ćemo biti opet jednostavni, brzi, ekspeditivni kako nam vrijeme nalaže to.  
 Ja bih još iskoristio ovaj trenutak kolegi Škvorčeviću odgovoriti na jedno dosta bitno 
pitanje na prošloj sjednici Gradskog vijeća gdje sam rekao da ću napraviti pismeni trag tome i 
odgovor, što smo i napravili jer cijelo vrijeme je fama u našem gradu da mi samo prodajemo naša 
nekretnine, da se samo otuđujemo i dobivamo nekakva sredstva i onda kroz to sve skupa stvaramo 
i to je i bio cilj toga pitanja da vidimo gdje smo i što smo. Ja ću vam reći da u ovih zadnjih četiri 
godine koliko, čak i manje jer one prve godine nismo ništa ni prodali i Proračun je donesen tek u 
sedmom, osmom mjesecu, u jedanaestom već je bio drugi, tako u zadnje tri godine mogu Vam reći 
da je Grad prodao svojih nekretnina u vrijednosti 5.533.000,00 kuna od kojih je u Industrijskom 
parku 2.240.000,00 kuna najviše od zemljišta, poslovnih prostora nešto manje 2.081.000,00 kuna, 
Prvči smo prodali zemljište uz „Elting“, ono za gospodarstvo, 389.000,00 kuna, gradilišta 
414.000,00 kuna, naša i ostalo je nekakvih 409.000,00 kuna. Znači 5, 5,5 milijuna kuna smo nešto 
zaradili, a prodali smo. Međutim poslali smo vam i drugu tablicu koja me frapirala kao malo koja 
stvar u mome mandatu, malo koja stvar. To je da smo stekli, mi smo napisali; stjecanje nekretnina 
od strane Grada 2016., 2020., znači kupnja, zamjena, darovanje. Nismo došli kod nekoga pa smo 
rekli: daj nam to, pa nam je on dao to, već smo cijele protokole, cikluse i što-šta napravili da 
dođemo do toga ako smo imali pravo na to, a imali smo, to će se kasnije pokazati. Znači, kupili, 
zamijenili ili darovali u našem kontekstu 27.824.000,00 kuna, ako odbijemo onih pet, znači naš 
grad samo tri godine je bogatiji za 22 milijuna kuna nekretnina koje postaju vlasništvo ovoga 
grada. To je jedan podatak koji me stvarno, evo kolega Zlatko je radio i hvala mu na tome i kada 
je napravio cijelu tablicu mi smo svi bili iznenađeni. Znamo da radimo, znamo da kupujemo, 
znamo da rješavamo, znamo da tražimo to, ali ako ništa drugo u ovom mandatu ostaviti ćemo grad 
u plusu 22 milijuna kuna nekretnina, a da ne govorim o Vrtiću, da ne govorim o zgradama koje su 
naše bile prije, koje smo ili energetski učinili kvalitetnijim ili višestruko digli vrijednost. Znači, 
nekakva, to ne možemo pokazati, mislim morali bi tražiti istraživanje, ali vjerujem da bi to 
istraživanje pokazalo još veće podatke koliko smo radili na dobrobit ovoga našega grada, to je 
najvažnije jer 22 milijuna kn nije malo.“ 
 
 ANTUN ŠKVORČEVIĆ nakon što je pozdravio nazočne i slušatelje: „Zahvaljujem se 
Gradonačelniku za ovo. Fokus je bio što smo, zbog čega smo ovdje, što trebaju znati naši građani, 
mi smo ovdje zbog građana i dobro je što smo transparentni, prvenstveno iz toga razloga da 
imamo, znači možemo na internet stranicama Grada, svatko tko s time raspolaže, pogledati istu 
ovu tablicu koju sam i ja dobio i to je ono što će ljudi honorirati u budućnosti, znači koliko smo 
bili dobri, koliko smo bili transparentni, koliko smo znali raspolagati s novcem. To je važno, ništa 
drugo, ništa osobno.“  
 

Budući više nije bilo vijećničkih pitanja i prijedloga, Predsjednica Gradskog vijeća 
zaključila je rad po ovoj prvoj točki Dnevnog reda. 

 
 
Točka 2. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ 
NAKNADI 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 VLATKO GREINER, u ime Kluba vijećnika SDP-a: „Predmet je Prijedlog odluke o 
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, tu se radi znači o pomoći našim 
gospodarstvenicima koji su evo doživjeli tu situaciju da su morali zatvoriti svoje obrte i našli 
se u situacijama vrlo nezahvalnim i naravno da nisu imali zarade, a troškovi su se povećali pa 
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ću samo pročitati jedan dio tog Prijedloga odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 
 „Zbog nastale situacije koja  je prouzrokovala pojavu širenja bolesti Covid 19 te zbog 
posljedičnog smanjivanje gospodarske aktivnosti predlažemo da se u potpunosti od plaćanja 
komunalne naknade oslobode obveznici komunalne naknade pravne osobe i obrtnici čije je 
poslovanje zabranjeno mjerama nadležnog tijela i to za razdoblje od 19.3. 2020. godine 
nadalje do donošenja odluke nadležnog tijela kojim se djelomično ili u cijelosti omogućuje 
poslovanje.“ 
 Sukladno prethodno navedenim pripremljenim prijedlogom Klub SDP-a će prihvatiti 
ovu dopunu s obzirom da se radi o  mjerama koje zahtijevaju hitnu provedbu.“ 
 

LJILJANA LUKAČEVIĆ, u ime Kluba vijećnika HDZ-a: „Klub vijećnika HDZ-a je 
naravno proučio Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi da se ne 
ponavljam za uvaženim kolegom Greinerom, Klub vijećnika HDZ-a podržat će ovaj Prijedlog 
odluke o dopunama videći u njemu zapravo jednu mjeru pomoći gospodarstvu u ovim teškim 
izvanrednim okolnostima Covida 19.“ 

 
Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 

Prijedlog odluke na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“ od glasovanja, na temelju članka 95. Stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Nova 
Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 
 

KLASA: 363-03/20-01/02 
URBROJ: 2178/15-01-20-3 
 
(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 
Točka 3.  PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA POREZA NA 
KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 MARIJAN RADIĆ u ime Kluba vijećnika SDP-a: „Prijedlog odluke o oslobađanju 
plaćanja poreza na korištenje javnih površina ima višestruko značenje. Zašto? Svima nam je 
poznato da javne površine u našem gradu najviše koriste naši ugostitelji. Ovoga trenutka 
njihova djelatnost je svedena gotovo na nulu. Odlukom Vlade RH te aktivnosti u  
ugostiteljstvu idući mjesec će početi raditi. Javna površina je jedina površina na kojoj će naši 
ugostitelji koji se bave, naši kafići moći raditi, znači zatvoreni prostor neće biti korišten, samo 
prostor terasa koji je smješten na našim javnim površinama. Samim time, ova mjera, ova 
Odluka imati će izravan utjecaj na pomoć našim ugostiteljima, a u svakom slučaju i inim 
drugima. Ne zaboravimo da imamo dosta kioska, da imamo prodavače lampiona, imamo ljudi 
koji se bave trgovinom, tekstilom. Svi oni koriste naše javne površine, ovom mjerom biti će 
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svi obuhvaćeni i na jedan određeni način biti će stimulirani, odnosno biti će to doprinos 
našega grada za pomoć u njihovoj djelatnosti. 
 Klub vijećnika SDP-a podržati će ovaj prijedlog.“ 
 
 LJILJANA LUKAČEVIĆ ispred Kluba vijećnika HDZ-a: „Naravno da nam je drago 
vidjeti mogućnost da smo kao Grad, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave nastavno 
na Odluku Hrvatskog sabora dobili mogućnost osloboditi od plaćanja od poreza na korištenje 
javnih površina naše građane. Potpuno se slažem da je ovo još jedna od mjera koja će pomoći 
očuvanju ili bolje rečeno koja će biti interventna mjera u ovim kriznim vremenima za sve one 
koji koriste javne površine, tako da Klub vijećnika HDZ-a bez ikakve dodatne rasprave 
podržava ovaj prijedlog.“ 
 

 Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća 
stavila je Prijedlog odluke na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“ od glasovanja, na temelju članka 107. Zakona o dopuni Općeg poreznog zakona 
(„Narodne novine“, broj 32/20, 42/20) i članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška 
(„Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
ODLUKU 

o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina 
 
KLASA: 944-01/20-01/02 
URBROJ: 2178/15-01-20-3 
 

(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 

 
Točka 4. PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBAĐANJU POREZA NA POTROŠNJU  
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 MATEJ ZBORIL u ime Kluba vijećnika SDP-a: „Klub vijećnika SDP-a razmotrio je 
ovaj Prijedlog odluke o oslobađanju poreza na potrošnju i prihvatit će ovaj prijedlog u cilju 
pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području grada Nove Gradiške.“ 
 
 LJILJANA PTAČNIK nakon što je pozdravila sve nazočne u ime Kluba vijećnika 
HDZ-a,: „Naravno, zahvaljujući Vladi RH Klub vijećnika HDZ-a razmatrao je Prijedlog 
odluke o oslobađanju poreza na potrošnju i biti će za.“ 
 

VINKO GRGIĆ: „Ja moram reći za porez na potrošnju da je ovo možda jedina ili 
prva Odluka takva u Republici Hrvatskoj. Nisam vidio kod drugih, naime za razliku od drugih 
odluka koje su definirane u vrijeme trajanja gdje će se pomoći ljudima koji nisu radili ili 
slično. Međutim, ova Odluka je specifična što porez na potrošnju se neće naplaćivati tijekom 
cijele godine, znači do 31.12. To je naš doprinos gospodarstvu, pogotovo ugostiteljima koji će 
najviše izgubiti i pitanje je kada će oni svi skupa početi raditi,  tako da želimo još na neki 
način pomoći , a to je da do 31.12. maknemo taj porez. Komunicirali smo s Ministarstvom, 
dobili smo suglasnost za to i taj porez neće biti do 31.12., tako da znate.“ 
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Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 
Prijedlog odluke na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 107. Zakona o dopuni Općeg poreznog zakona („Narodne 
novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) i članka 34. Statuta Grada Nova 
Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
ODLUKU 

o oslobađanju poreza na potrošnju 
 
KLASA: 410-01/20-02/01 
URBROJ: 2178/15-01-20-3 
 

(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 

 
Točka 5. PRIJEDLOG ODLUKE O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 JELENA KOVRE, u ime Kluba vijećnika SDP-a: „. U prijedlogu piše da se 
obustavlja plaćanje spomeničke rente sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanja 
kulturnih dobara za razdoblje od dva mjeseca. To je stupilo na snagu istim danom kada i 
Odluka, znači 20. ožujka, u tom razdoblju se ne plaća spomenička renta i mi ovo podržavamo 
i ovakvo ćemo prihvatiti, još jedna dobra mjera.“ 
 
 LJILJANA PTAČNIK, u ime Kluba vijećnika HDZ-a: „Klub vijećnika HDZ-a 
naravno podržat će Prijedlog odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente za vrijeme trajanja 
epidemije.“ 
 

Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 
Prijedlog odluke na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“ nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 114.c Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne 
novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 
98/15, 90/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 
1/18), donijelo je 

 
ODLUKU 

o obustavi plaćanja spomeničke rente 
 
KLASA: 214-05/20-01/01 
URBROJ: 2178/15-01-20-3 
 

(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
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Točka 6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SMANJENJU CIJENE I OSLOBAĐANJU 
RODITELJA/STARATELJA OD PLAĆANJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA NOVA 
GRADIŠKA 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 IVAN ADŽIĆ, u ime Kluba vijećnika SDP-a: „Zbog povećanog rizika od zaraze 
korona virusom Vlada RH je donijela Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim 
učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i 
obrazovanja. Tu se misli na vrtić, vrtići su imali obavezu organizirati rad ustanova da se 
osigura prihvat djece kada su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost 
zbrinjavanja djece. To se izvelo u Novoj Gradiški  u Dječjem vrtiću Maslačak. S obzirom na 
situaciju predlaže se roditeljima plaćanje usluge Vrtića za polovicu ožujka u iznosu od 50% 
cijene, a isto tako roditelji su oslobođeni plaćanja cijene usluge vrtića do opoziva Odluke 
Vlade RH.  
 Klub SDP-a prihvatit će ovakvu Odluku.“ 
 
 ANTUN ŠKVORČEVIĆ, u ime Kluba HDZ-a: „Klub vijećnika HDZ-a razmatrao je 
ovaj Prijedlog zaključka o smanjenju cijene i zaključili smo da je ovo poticajna mjera i u 
ovom vremenu koje dolazi zasigurno dobra i pomoći će roditeljima u lakšem prebrođivanju  
situacije u kojoj smo se svi skupa našli. Mi ćemo podržati to.“ 
 

Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 
Prijedlog zaključka na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 2. Statuta Grada Nove Gradiške  
(„Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja/staratelja 
od plaćanja usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška. 

 
KLASA: 551-01/20-01/01 
URBROJ: 2178/15-01-20-3 
 

(Prijedlog zaključka je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 
Točka 7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U 
ZAKUP I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA 
NOVE GRADIŠKE 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 LJILJANA LUKAČEVIĆ, u ime Kluba HDZ-a. „Ja sam samo htjela u ime našega 
Kluba, a pretpostavljam da se tiče i Kluba SDP-a zamoliti Izvjestitelja da nas upozna zapravo 
sa predmetom s obzirom da smo ovu točku dobili na vijećničke klupe neposredno prije, nismo 
dakle stigli proučiti materijal, pa samo ako može gospodin Goran Tomljanović ukratko reći o 
čemu se radi.“ 
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 GORAN TOMLJANOVIĆ, nakon što je pozdravio nazočne: „Kod ove Odluke 
mogli ste vidjeti, to je jednina Odluka koja se ne temelji na nedavnim Izmjenama i dopunama, 
naime Vlada jest u zadnje vrijeme donosila veliki broj izmjena i dopuna kojim omogućuju 
oslobođenje i poticanje gospodarstva u ovim trenucima. Ovdje to nije slučaj. Naime, Zakon o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora nije mijenjan, a na njemu se temelji ova Odluka. S 
obzirom da Grad ima određen broj poslovnih prostora u kojima naši poduzetnici obavljaju 
djelatnost, Grad je htio izaći u susret još jednom mjerom na način da će zakup koji im se inače 
obračunava za vrijeme dok traju ove mjere, odnosno dok im je zabranjeno obavljanje 
djelatnosti, spustiti iznos zakupa na kunu. Zašto ne oslobođenje? Naime, navedeno je u 
Prijedlogu odluke, sam Zakon pošto nije izmijenjen, ne predviđa mogućnost oslobođenja, 
dakle uvijek se mora nešto naplatiti, mi smatrali smo da je kuna jedna simbolična mjera 
kojom se dovodi praktički do istog učinka kao oslobođenje.“ 
 
 ZORAN GAZIBARIĆ, u ime Kluba SDP-a: „Klub vijećnika SDP-a razmotrio je ovaj 
Prijedlog, kolega Goran Tomljanović je objasnio te će ga kao takvog i prihvatiti.“ 
 
 LJILJANA LUKAČEVIĆ u ime Kluba HDZ-a: „Ja mogu samo reći da mi nismo 
imali priliku, dakle u ime Kluba donijeti Odluku, ali evo sada smo se usuglasili nakon nastupa 
Izvjestitelja. 
 Klub vijećnika će podržati ovaj Prijedlog.“ 
 

 Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća 
stavila je Prijedlog odluke na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 86. Stavka 3 Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članka 34. Statuta Grada Nova 
Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora 

u vlasništvu Grada Nova Gradiška 
 
KLASA:  
URBROJ: 2178/15-01-20-05 
 
(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 
Točka 8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVA GRADIŠKA 
 
 U ime predlagatelja uvodno pojašnjenje uz ovu točku i točke 9. i 10. podnio je Vinko 
Grgić, gradonačelnik Grada Nove Gradiške. 
 
 Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 IGOR BABIĆ u ime Kluba SDP-a „Gradonačelnik je i na početku sjednice i sada 
ovim svojim izlaganjem u biti rekao gotovo sve što je meni osobno kao predsjedniku 
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Nadzornoga odbora Industrijskog parka, ali i građaninu ovoga grada iznimno drago što, 
odnosno najdraže od svega toga što je iskazan interes za realizaciju određenih gospodarskih 
projekata na području grada. time moramo se prilagoditi, moramo implementirati sve što je 
potrebno da bi se takvi gospodarski projekti ostvarili jer oni su u interesu našega grada i 
mislim svatko koji ima nešto protiv toga, mislim da nije dobro. Naravno, biti ćemo za ovo.“ 
 
 ŽELJKO BEŠLIĆ nakon što je pozdravio nazočne i slušatelje u ime Kluba HDZ-a: 
„U ove dvije točke, znači taj Prostorni plan i Generalni urbanistički plan, složio bih se s 
Gradonačelnikom da je to jedna živa materija, jedna živa tvar koja se mora s vremenom i s 
prostorom mijenjati. Neka od nadopuna koje bih dao; dakle u čistoj operacionalizaciji tog 
postupka odnosno posla je da pošto sam vidio da, ne znam, općine koje graniče sa gradom 
Nova Gradiška, vidim sam da je to vjerojatno ispušteno nenamjerno, Općina Vrbje se treba u 
tom kontekstu spomenuti, neke tvrtke su stare adrese i najviše što bih naglasio da se na neki 
način i potakne rad mjesnih odbora, da organiziramo u toku izrade toga, dakle nekakve 
sastanke mjesnih odbora, a pošto imamo od ranije, sve je to nekako kontinuitet, imamo 
nekakve oglasne ploče, pa za naše starije sugrađane, a koji su većim dijelom i vlasnici 
parcela, da stavimo nekakve planove formata A3 na te oglasne ploče da to bude malo 
zaštićeno i obavijesti između ostaloga, da ljudi budu obaviješteni da se mijenja Generalni, 
odnosno Prostorni plan grada Nove Gradiške. Mislim, to je čisto ovako jedno zapažanje s 
dobrom namjerom. 
 Klub će početak izrade VII izmjena Plana prihvatiti.“ 
 

Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 
Prijedlog odluke na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 86. Stavka3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 34. Statuta Grada Nova 
Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 
 

ODLUKU 
o izradi VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška 
 
KLASA: 350-02/20-01/01 
URBROJ: 2178/15-01-20-05 
 
(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
Točka 9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA 
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA NOVA GRADIŠKA 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 IGOR BABIĆ, u ime Kluba SDP-a: „Tematika je vezana za prošlu točku, samo se 
ovdje radi o Generalnom urbanističkom planu, tamo je bio Prostorni plan uređenja i Klub 
SDP-a će prihvatiti ovaj Prijedlog odluke.“ 
 
 ŽELJKO BEŠLIĆ, u ime Kluba HDZ-a: „Sukladno ovome naprijed navedenom 
Klub HDZ-a će prihvatiti ovu Izmjenu.“  
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Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 
Prijedlog odluke na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 86. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 34. Statuta Grada Nova 
Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
ODLUKU 

o izradi III. Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana grada Nova Gradiška 

 
KLASA: 350-04/20-01/01 
URBROJ: 2178/15-01-20-03 
 

(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 
Točka 10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI 
PARK NOVA GRADIŠKA 
  
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 MARIJANA ŠKARE-IVKOVIĆ, ispred Kluba SDP-a: „Klub vijećnika SDP-a 
razmotrio je Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Panonski zeleni Industrijski park. Prijedlog je ovdje pred nama zbog specifičnih zahtjeva 
investitora, zbog posebnih upita, uvjeta gradnje. Svi smo svjedoci da su kod nas usporeni ti 
procesi ishodovanja dozvola i baš zato je ovaj Prijedlog ovdje. Mi ćemo ga usvojiti i nadamo 
se da će dolazak bar jednog investitora biti velika odluka i da ćemo s ovim današnjim 
usvajanjem, ako ga usvojimo, pridonijeti projektima u Industrijskom parku.“ 
 
 ANTUN ŠKVORČEVIĆ, ispred Kluba HDZ-a: „Naime, mi ćemo isto tako podržati 
ovaj Prijedlog odluke o izradi i izmjeni Urbanističkog plana uređenja Panonski zeleni 
Industrijski park Nova Gradiška. Samo, htjeli smo nešto više znati, ako bi ikako bilo moguće, 
o tim investitorima koji bi nešto imali vezano za ovu temu, ako je ikako moguće, mi ćemo 
podržati ali svakako ako je moguće, ako ne…“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Mogu samo reći u pitanju u poslovni razgovori, dogovori i 
ugovori na kraju krajeva, odnosno zato ja ne bih to spominjao sada javno već radimo na tome. 
 Cijela ova situacija nas je malo usporila što je najgore, tako da već su trebale nekakve 
stvari biti realizirane, ali evo vidjeti ćemo jer jedna velika tvrtka koja bi došla kod nas kupuje 
opremu u Italiji. Strojevi koji bi trebali doći iz Italije još nisu došli, odnosno nisu se počeli niti 
proizvoditi tako da nećemo sada. Kada bude nešto dobro onda ćemo reći, takav nam je 
nekakav stil rada da ne govorimo unaprijed da ne bi nešto prejudicirali već kad budemo imali 
konkretno prvi će te saznati, vjerujte mi.“ 
 

Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 
Prijedlog odluke na glasovanje. 
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Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za, nitko „protiv“, bez 
„suzdržanih“, na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška 
(„Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Panonski zeleni Industrijski park Nova Gradiška 
 
KLASA: 350-03/20-01/02 
URBROJ: 2178/15-01-20-03 
 

(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 

 
Točka 11. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU 
U SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA NA PODRUČJU GRADA NOVE GRADIŠKE 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 VESNA ĐAPIĆ u ime Kluba vijećnika SDP-a: „Kluba vijećnika SDP-a prihvaća 
Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu u smještajnim jedinicama na području 
grada Nove Gradiške.“ 
 
 LJILJANA LUKAČEVIĆ, u ime Kluba HDZ-a: „Drago nam je vidjeti da se 
sukladno Zakonu o porezu na dohodak omogućava jedinicama lokalne samouprave da 
upravljaju zapravo visinom paušalnog poreza u skladu i s nekim fiskalnim potrebama i 
ciljevima svog gospodarskog razvoja. Ovaj članak 57. se provlači kroz dosadašnji zakon iz 
2016., 2018., pa onda ovaj 2019. koji je stupio na snagu 1. 1. 2020. i iz kojeg je potpuno 
razvidno da visina može, odnosno ne smije biti manja u iznosu manjim od 150,00 kuna niti 
veća u iznosu od 1.500,00 kuna, dakle po krevetu u smještajnim jedinicama koje se nalaze 
konkretno i na području grada Nova Gradiška, međutim u pripremi za ovu točku moram 
priznati da ni u jednom od tih zakona nisam vidjela ovo što piše na kraju ovoga materijala da 
ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku, visina paušalnog 
poreza po krevetu određuje se u iznosu od 750,00 kuna. Pa samo molim pojašnjenje iz kojeg 
zakona, iz kojeg članka i njegovog stavka je ova zadnja rečenica stavljena u predmet, a inače 
smo stava da ovu Odluku treba podržati, mi ju zapravo vidimo kao jednu dopunsku mjeru 
ovim prethodnim odlukama koje smo danas donijeli i nalazimo da dakle vlasnici ovih 
stambenih ili smještajnih jedinica za iznajmljivanje bi ovom mjerom ako to tako izglasamo, 
zapravo dobili jedan vjetar u leđa ili ta visina paušalnog poreza onda ovaj najmanji iznos koji 
zakon dozvoljava, ali samo molim evo gospođu Ranisavljević da nam objasni ovih 750,00 
kuna.“ 
 

GORAN TOMLJANOVIĆ: „Ja sada ne znam što Poslovnik dopušta, a ja bih trebao 
dvije, tri minute vremena samo da Vam nađem stavak, odnosno članak toga Zakona gdje stoji 
dakle oni će razrezat, Država sama smatrati će da smo odredili polovinu, dakle to je 750,00 
kuna, ukoliko sami ne odredimo nešto unutar toga raspona. Radi se o minutu, dvije ako imate 
vremena, ako ne možemo Vas pismeno obavijestiti.“ 
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LJILJANA RANISAVLJEVIĆ: „Ima razrez za ovu godinu, znači jednog poreznog 
obveznika koji je dobio razrez 750,00 kuna temeljem Porezne uprave iz toga razloga smo išli 
na donošenje ove Odluke.“ 

 
LJILJANA LUKAČEVIĆ: „Zahvaljujem na ovom objašnjenju jer je uistinu bilo 

nejasno o čemu se radi i ono drugo potpitanje je li Grad Nova Gradiška sukladno prethodnim 
zakonima već donosio ovakvu odluku?“ 

 
LJILJANA RANISAVLJEVIĆ: „Nije, nije bilo poreznih obveznika. Tek ove godine 

prvi puta ima poreznih obveznika.“  
 
LJILJANA LUKAČEVIĆ: „ U redu. Hvala na objašnjenju. Klub HDZ-a prihvatiti 

će ovaj Prijedlog.“ 
 
Budući se za raspravu nije više nitko javio, predsjednica Gradskog vijeća stavila je 

Prijedlog odluke na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 14 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“ od glasovanja, na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne 
novine“, broj115/16, 106/18, 121/19 i 32/20), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju 
djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19) i 
članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), donijelo je 

 
ODLUKU 

o visini paušalnog poreza po krevetu u smještajnim jedinicama 
na području grada Nova Gradiška 

 
KLASA: 410-01/20-01/01 
URBROJ: 2178/15-01/20-3 
 

(Prijedlog odluke je privitak ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 

 
 Po završetku zadnje točke Dnevnog reda, Predsjednica Gradskog vijeća zaključila je rad 
21. Sjednice Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške u 11:30 sati. 
 
 
VODITELJ ZAPISNIKA       PREDSJEDNICA 
               GRADSKOG VIJEĆA 
Nela Bednarik        Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med. 
 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/22 
URBROJ: 2178/15-01-20-2 


