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Z A P I S N I K 

 

 sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške održane 31. siječnja 2022. u Gradskoj 
vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.  
 
 
 Sjednicu je sazvala Dinka Matijević, struč.spec.oec., predsjednica Gradskog vijeća. 
 
 Sjednica je započela s radom u 10,05 sati. 
  
 Po završenom prozivanju Predsjednica Vijeća utvrdila je da je od ukupno 15 izabranih 
članica i članova Gradskog vijeća sjednici nazočno 15 vijećnika. 
 
 Nazočni: Tomislav Bečirević, Marija Bradašić Mikolčević, prof., Zoran Gazibarić, Vlatko 
Greiner, Franjo Kikić, spec.admin.publ., Jelena Kovre, mag.educ.art., Dinka Matijević, struč. 
spec.oec., Marija Mihaljević, dr.sc., Ljiljana Ptačnik, prof., Marijan Radić, Ljepša Rakas-Vujčić, 
dr.med., Davorin Slišurić, dipl.iur., Sara Šefer, univ.mag.paed.et.mag.educh.hist., i Matej Zboril. 

 Izostanak je ispričala: Marijana Škara Ivković, univ.spec.oec. 

Ostali nazočni: Vinko Grgić, dipl.ing.arh., gradonačelnik Grada Nove Gradiške, Borislav 
Vidošić, zamjenik gradonačelnika Grada Nove Gradiške, Mladen Mikolčević, direktor 
Industrijskog parka Nova Gradiška, Vlado Ivković, direktor tvrtke EKO KONG d.o.o. Nova 
Gradiška, Marijan Furić, direktor tvrtke Odlagališta d.o.o. Nova Gradiška, Adam Đanić, direktor 
CEKOM-a Nova Gradiška, Matej Severović, direktor tvrtke Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. 
Nova Gradiška, Vera Trobić, ravnateljica Dječjeg vrtića Nova Gradiška, Zlatko Zebić, dipl.iur., 
v.d. pročelnika Stručne službe Grada, Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec., v.d. pročelnice Upravnog 
odjela za financije, Tomislav Sigurnjak, dipl.ing.geodezije, v.d. pročelnika Upravnog odjela za 
komunalno djelatnosti, Mihaela Đeraj, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti kao i 
predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

 Zapisnik je vodila Nela Bednarik, stručna suradnica u Stručnoj službi Grada. 

 

 DINKA MATIJEVIĆ 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 5. sjednice Gradskog vijeća održane 21. prosinca 2021. 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 2/21), jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća održane 21. prosinca 
2021. godine. 
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 Zatim je Predsjednica Gradskog vijeća upitala članove Vijeća da li imaju prijedloga za 
promjenu Dnevnog reda 6. sjednice Gradskog vijeća, a kojeg su primili u Pozivu za sjednicu. 

 
 

VLATKO GREINER, nakon što je pozdravio sve nazočne na sjednici: „Radi se o tome da 
imamo prijedlog za dopunu Dnevnog reda, pod točkom 10. da se stavi Prijedlog odluke o izmjeni 
Odluke o socijalnoj skrbi grada Nove Gradiška, pa bih molio taj prijedlog da se stavi na 
glasovanje.“ 
 

LJILJANA PTAČNIK: „Upravo slijedom navedenoga, budući da smo mi već nekoliko puta 
protestirali protiv načina na koji se sazivaju nepotpune sjednice i naknadnog uvrštavanja materijala 
za sjednice, HDZ traži da se ova točka ne uvrsti u današnji Dnevni red. Naime, riječ je o povećanju 
cijene Vrtića, tako da molim gradske vijećnike da ne prihvate promjenu Dnevnoga reda.“ 

 
Budući da prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda više nije bilo Predsjednica 

Gradskog vijeća stavila je prijedlog da se Dnevni red dopuni s točkom: Prijedlog Odluke o Izmjeni 
odluke o socijalnoj skrbi na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće glasajući 8 „za“, 6 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 
 
Zatim je stavila na glasovanje predloženi Dnevni red uz prihvaćenu dopunu. 
 
Gradsko vijeće glasajući 8 „za“, 6 „protiv“ temeljem članka 86. stavak 3. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, 1/18, 2/21.), utvrdilo je 
 
 

  D N E V N I     R E D 
 

1. Aktualni sat, 
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i 
ulaganje za 2020., 
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Centra kompetencija za napredno inženjerstvo za                                     

2020., 
4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška za 2020., 
5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti 

Nova Gradiška za 2020., 
6. Informacija o poslovanju tvrtke Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 

javnu odvodnju za 2020., 
7. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za 2022., 
8. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području grada Nove Gradiške, 
9. Prijedlog odluke o kupnji k.č. br. 3818/6, 3818/7, 3818/8 i 3818/9 upisanih u zk.ul. br. 631 

k.o. Nova Gradiška, 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške. 
 

Točka 1. AKTUALNI SAT 
 
 MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ, nakon što je pozdravila nazočne: „Imam dva 
pitanja. Prvo pitanje se odnosi na dječje igralište u Kikićevom naselju. Imate li u planu kakvu 
rekonstrukciju toga igrališta jer je stvarno oronulo?  
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Drugo pitanje se odnosi  na sam prilaz Gradskoj upravi, jesu li radovi tu završeni i imate li nešto u 
planu još raditi?“ 

VINKO GRGIĆ, nakon što je pozdravio nazočne: „Evo kolegici Mariji odgovor na 
pitanje što se tiče samoga igrališta. Kikićevo naselje, da, to nam je u glavi stalno, međutim ove 
godine, onih 200.000,00 kuna što smo donijeli odluku kao i svake godine za dječje igralište, to smo 
već prošle godine dogovorili da će ići dolje u Ljupinu tamo na Pustare, znači tamo ćemo srediti 
dječje igralište. Isto tako od prošle godine, a što prenosimo u ovu godinu je uređenje Ulice sveti 
Rok. Kikićevo naselje je jako interesantno, naselje koje ima zaista igralište od davnih dana, 
međutim ono je devastirano i nije na nivou, pa evo ja ću odmah ostaviti to da to bude prijedlog za 
sljedeću godinu, da to bude sljedeće godine u Proračunu. 
 Što se tiče prilaza Gradskoj upravi u principu to je ovaj ulaz koji nam je dosta sada loš zbog 
kamenih kocaka jer smo uredili praktično cijeli Trg i sve izgleda dobro osim toga dijela. Mislim da 
ćemo ovih dana krenuti, dobili smo nekoliko ponuda, s novim popločenjem, urediti ćemo rampu za 
invalide i naravno, premjestit ćemo ova tri stijega, odnosno barjaka pa ćemo graditi i četvrti da 
imamo i za Brodsko-posavsku županiju da ne bi bili diskreditirani.  

Uglavnom to je  stvar koju ćemo u sljedećem periodu raditi, ona će biti vidljiva.“ 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnicu je li zadovoljna odgovorom? 
 
 MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ odgovorila je da je. 
 
 MATEJ ZBORIL nakon što je pozdravio sve nazočne i slušatelje koji slušaju putem radio 
prijemnika: „Imam dva pitanja za Gradonačelnika. Prvo pitanje odnosi se na rekonstrukciju 
zapadnoga dijela Ulice Zrinskih i zanima me u kojoj je fazi taj projekt.  
 Drugo pitanje je upit stanovnika Slavonske ulice u Kovačevcu. Naime, njih zanima postoji li 
mogućnost proširenje ulaza u Slavonsku ulicu jer se na ulazu u istu ne mogu mimoići dva 
automobila te smatram da se time ugrožava sigurnost prometa, a i potencijalnih pješaka koji nailaze 
sa istoka jer na ulazu ulice postoji kuća koja ugrožava vidljivost. Postavljeno je prije godinu, dvije 
ogledalo u svrhu preglednosti pješaka ali po izjavama stanovnika ogledalo slabo služi svrsi, 
pogotovo u vrijeme slabije vidljivosti. Pošto u toj kući navodno ne živi nitko, predlažem da gradske 
službe se raspitaju o vlasništvu te kuće i pokuša se otkupiti spomenutu kuću.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Krenuti ću od ovoga drugog pitanja koje je odlično. Evo, mi ćemo 
gradske službe i našeg komunalnog koordinatora angažirati na tome da vide zaista čija je to kuća, 
čija je to nekretnina i ako je moguće da ju kupimo kako bi se taj ulaz u Slavonsku ulicu mogao 
proširiti. To je dobra ideja i zahvaljujem se na tome. 
 Što se tiče Ulice Zrinskih, Vi znate da Proračunom koji smo usvojili 21.12. prošle godine, evo 
to je sada malo više od mjesec dana. Uglavnom mi smo raspisali natječaj zbog toga Proračuna jer 
smo u Proračun ubacili blizu dva milijuna kuna za rekonstrukciju Ulice Zrinskih, to Vam je od 
Preradovićeve do Lobine, odnosno Lanosovićeve. Kažem, vrijednost je negdje oko dva milijuna 
kuna, natječaj je raspisan, mislim čak da je u četvrtak otvaranje ponuda, nadamo se da ćemo dobiti 
zadovoljavajuću ponudu, odnosno u rangu ili nižu što očekujemo od ponuđenih, odnosno od 
pretpostavljene cijene i naravno pri završetku radova, ja očekujem do ljeta, da ćemo automatski i 
Lanosovićevu i Lobinu praktično ono što ljudima nedostaje jako dugo, a to je onaj drugi sloj asfalta, 
tako da će taj dio grada dobiti potpuno novu sliku. Imati ćemo cestu koja će biti nova Ulica Zrinski, 
koja će imati pješačke staze s jedne i s druge strane, imati će parkiralište, imati će dio zelenih 
poteza, traka ili otoka, cestu naravno, gore su visilice. Što se tiče rasvjete ovdje će biti samostojeći 
stupovi i cijela Lanosovićeva i Lobina će dobiti drugi sloj asfalta.“ 
 
  Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
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 MATEJ ZBORIL odgovorio je da je. 
 
 VLATKO GREINER: „Imam dva pitanja za Gradonačelnika. Prvo pitanje vezano je Geo 
istraživanja i prezentaciju projekta kojeg smo imali vezano za toplovod i drugo pitanje je vezano za 
našu tvrtku CEKOM. Znamo da je otvoren natječaj za izgradnju još jednog CEKOM-a pa me malo 
zanima više koliko je došlo ponuda i da vidim kada će biti odlučeno o tome tko će biti izvođač?“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Termalne vode, znači istraživanje, mi smo u roku, znači prošle godine u 
okvirima koje je taj natječaj definirao završili taj projekt, predali ga i u ovoj fazi, koliko smo dobili 
informaciji, smo negdje  na 75 posto realizacije toga projekta.  

Očekujemo u sljedeća dva mjeseca da ćemo dobiti rješenje, ukoliko dobijemo rješenje to 
znači da smo prošli na tom natječaju, to znači da će projekt, ja vam otprilike kažem oko dva 
milijuna kuna biti sufinanciran sa sredstvima od 85% europskim novcem. To znači da ćemo morati 
u tome trenutku napravi rebalans, a isto tako planirati novu gradsku tvrtku koja će se baviti time, 
znači naravno sve korak po korak. Nemojte misliti da će to biti projekt od mjesec dan a, to je 
projekt od nekoliko godina tako da su ovo samo ključne radnje koje sada najavljujem. 
 Što se tiče CEKOM-a evo imam odličnu informaciju, odlična je vijest. S obzirom na to da su 
prošli tjedan u četvrtak otvorene ponude za izgradnju te zgrade. To je ona velika jedina nepoznanica 
koju smo imali jer nismo znali da li će 42 milijuna kuna biti dovoljna za izgradnju. Mi smo čak bili 
i u Ministarstvu regionalnog razvoja, kontaktirali smo i Ministarstvo gospodarstva jer smo se bojali 
zbog divljanja cijena u graditeljstvu da će jednostavno doći do prevage, da ćemo dobiti znatno veću 
ponudu koju jednostavno nećemo moći prihvatiti što znači dovesti taj projekt u pitanje.  

Međutim, ono što mi je izuzetno drago da su stigle četiri ponude, naša procjena je bila 42 
milijuna kuna, to je ono što smo pretpostavili u sklopu blizu 120 milijuna kuna cijeloga projekta. 
Četiri ponude, jedna je 45, druga je 40, treća je 39 i 37 milijuna kuna. Znači pretpostavljamo kada 
završi provjera svih kandidata, njihovih sposobnosti, referenci i bankovnog jamstva i svih drugih 
stvari koje propisuje javna nabava nadam se da ćemo potpisati onda ugovor, evo mogli bi čak nešto 
i jeftinije proći i bolje. To onda znači da opet krećemo vrlo intenzivno s tim projektom, onda ćemo 
sjesti i dogovoriti se isto za sufinanciranje toga projekta kako smo sve dogovarali ovih zadnjih 
godina. Uglavnom to je to, CEKOM od ovoga trenutka smatramo da ide dalje, to je najvažnije.“ 
 

Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
 
 VLATKO GREINER odgovorio je da je. 
 
 MARIJA MIHALJEVIĆ nakon što je pozdravila nazočne: „Moje pitanje se tiče komunalne 
infrastrukture. Riječ je o dvije ulice, takozvanoj covid ulici, a to je Gupčeva ulica. U planu 
komunalne infrastrukture nemamo ništa što se nje tiče, da li se ona planira, postoji li projektna 
dokumentacija i druga ulica je Ulica Grgura Ninskog.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Gupčeva ulica, imamo lokacijsku dozvolu prije jedno 7-8 godina, ona je 
vjerojatno istekla i tu je stalno pitanje onog prolaska, onoga uskoga grla od križanja s Malom pa 
sljedećim 70-80 metara što napraviti jer mi smo htjeli to naći rješenje, međutim u ovom trenutku ga 
ne nalazimo, a paralelno, sjećate se u Preradovićevoj ulici ovaj gornji dio uz Gajevu ulicu gdje je 
napravljeno doslovno bez zelenog prostora gdje su stavljene pješačke staze i s jedne i s druge strane 
i gdje auta redovno parkiraju na tim stazama. To da smo napravili taj projekt vjerojatno bi se 
dogodilo i u tom dijelu i opet izazvalo prometne neugodnosti posebno za pješake i djecu koja se 
tamo često puta igraju i koja izlaze na cestu. Bilo je tamo i velikih prometnih nesreća tako da nismo, 
da ne kažem sazreli u toj ideji što točno tu napraviti. Naravno, nadali smo se Fondu malih gradova, 



 

5 
 

nadali smo se sufinanciranju oko 12 milijuna kuna Maloj zajedno i sa svim onim ulicama vezano uz 
Malu i onda nam je to bio nekakav slijed da ćemo u sljedećem periodu napraviti tu Ulicu kako 
treba, no međutim to je sve stalo. Mi čekamo početak Male da se krene za ovo, a isto tako nemamo 
informaciju za Grgura Ninskog da imamo bilo što, možemo  provjeriti pa ćemo vidjeti što možemo 
napraviti. Puno je tih ulica i ne možemo sve, idemo jednu po jednu, doslovno jednu po jednu.“ 
 

Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnicu je li zadovoljna odgovorom? 
 
 MARIJA MIHALJEVIĆ odgovorila je da je. 
 
 ZORAN GAZIBARIĆ nakon što je pozdravio sve nazočne: „Evo imam dva pitanja za 
Gradonačelnika. Prvo pitanje je u kojoj su fazi radovi na uređenju Društvenog doma u Ljupini? I 
drugo, da li postoji nekakva mogućnost da se olakša mještanima Ljupine priključenje na 
kanalizaciju. Znamo svi da je Ljupina izuzeta od besplatnog priključka i koliko imam saznanja da je 
na 6 rata dozvoljeno pa ako je ikako moguće na dulji rok da se to omogući mještanima ili nekakav 
popust za gotovinu.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Znači Dom u Ljupini se radi, ove godine smo osigurali određena sredstva 
i samo smo dali Mjesnom odboru da odluči da li će ići u grijanje, da li će ići u opremu, šta vi 
odlučite to ćemo napraviti, tako da bi ove, odnosno sljedeće godine trebali završiti tu priču. 
 Što se tiče priključenja na kanalizaciju evo tu  je tehnički direktor Vodovoda zapadne 
Slavonije. S obzirom da će on imati izlaganje za koju minutu ili koji sat bilo bi dobro i to postaviti 
pitanje. Ja znam nezadovoljstvo stanovnika Ljupine koji zbog određenih stvari nisu ušli u projekt 
aglomeracije, to znači nisu dobili besplatne priključke za vodovod, nisu dobili besplatne priključke 
za kanalizaciju. Iz kojih razloga ja neću sada zadirati u povijest ali to je tako i zaista bi bilo lijepo i 
način da jednostavno tvrtka nađe bolje mogućnosti, da li je to kroz više rata, da li je to nešto drugo, 
ali razmislite pa ćemo o toj točki Dnevnog reda nešto da nam kažete o tome.“ 
 
  

Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
 
 ZORAN GAZIBARIĆ odgovorio je da je. 
 
 FRANJO KIKIĆ nakon što je pozdravio sve nazočne: „Imam pitanje za Vas Gradonačelniče. 
Naime, objavljeno je u lokalnim medijima da bi se u gradu i to na Jugu trebala izgraditi treća 
osnovna škola. Znam da inicijativa ne dolazi od Vas Gradonačelniče, ali Vas pitam koliko ste Vi 
upoznati s tom inicijativom i koji je stav Grada u tome.  

Osobno se inače bojim da bi treća osnovna škola imala premalo učenika s obzirom na 
permanentno smanjivanje broja djece u školama, stoga u najboljoj vjeri vam sugeriram da kao 
Gradonačelnik prije bilo kakvog donošenja bilo kakve odluke zatražite mišljenje struke, odnosno da 
se zatraže relevantni podaci od nadležnih institucija o broju rođene djece koja bi uopće pohađala tu 
školu.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Hvala Vam na interesu, obzirom da je to dio, vaša zona, uvijek želite da 
se napravi dolje što više toga pa me malo sada čudi što se sada suprotstavljate iz ovoga stava. 
Možda se ne suprotstavljate ali dovodite u pitanje što je u redu  na kraju krajeva. Vezano za školu 
koja bi trebala biti u Jugu nisam aktivno uključen u stvaranje, u realizaciju ali sam informiran od 
strane Župana koji mi je rekao tu ideju, to je čak ubačeno u nivo Ministarstva prosvjete da to bi 
trebalo ići. Razumijem Vaš stav i ovaj popis stanovništva nam je pokazao da nas fali, da nas je puno 
manje, međutim onda ovdje pričamo o kvantiteti. Ono što mi je župan rekao je o kvaliteti, znači nije 
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škola zbog toga što ima manje ili više učenika već je zbog toga da se napravi jedna smjenska 
nastava u Novoj Gradiški.  

Znači cilj je osigurati našoj djeci što bolju kvalitetu, što bolju opremu, što manje razrede, što 
kvalitetnije nastavnike i profesore da imaju ono što i drugi gradovi imaju. Zbog toga osobno kao 
gradonačelniku meni se ta ideja dopada, meni je korektna, ali ako sve ono što bude bilo vezano za 
grad koji će dati svoj doprinos, obol što će vjerojatno biti tema ovoga Gradskog vijeća, ne moja 
osobno tako da će biti vremena o tome da se raspravlja. Međutim, ono što smo se mi načelno 
dogovorili baš u tom prostoru, bio nam je jako zanimljiv prema urbanističkom planu s obzirom da 
je društvena namjena isključivo za gradnju takvih i sličnih objekata naš plan je ove godine krenuti u 
realizaciju vrtića.  

To znači projektiranje i  ishođenje građevinske dozvole, a onda kandidiranje i realizacija. To 
bi bilo praktično jedno do drugoga i tu bi stvorili na Jugu isto jednu dobru i kvalitetnu priču, 
pogotovo iz današnje perspektive koja je vrlo problematična, a to je ovaj nadvožnjak gdje djeca 
odande idu i gdje su strašna upozorenja i roditelja i svih ljudi da je to vrlo problematično. Hvala 
Bogu da nema problema značajnih, ali je vidljivo kada prođete tamo, a svaki dan prolazite pa vidite, 
opet, mi smo to pokušavali napraviti, međutim, projekt je preko 23-24 milijuna tada već bio, ali 
praktički Grad je nemoćan u tome jer su to  obuhvatile državne željeznice i one u svom projektu 
Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema planiraju u slijedećih pet godina kako su riješile Okučane 
tako će riješiti praktično do Vinkovaca.  

Ono što smo vidjeli i što smo pročitali u medijima, što sam osobno i vidio taj nadvožnjak da 
je već spomenuto osam točaka na toj trasi Novska – Vinkovci i nadvožnjak je stavljen. Znači biti će 
u sljedećem periodu izrađen, da li je to godina, dvije, tri, to ćemo vidjeti, ali biti će sigurno vrlo 
brzo napravljen u odnosu na sve ove prošle godine. Uglavnom mi podržavamo, ja osobno 
podržavam tu priču i da se napravi taj dječji vrtić i da se krene sa školom jer ćemo omogućiti našoj 
djeci daleko veću kvalitetu i naravno uštedjeti. Nije vam isto ako hladite i grijete školu 24 sata ili 
samo u jednoj smjeni, tako da su to informacije, a za sve ostalo će sigurno biti prezentirano na 
sljedećim sjednicama Gradskog vijeća.“ 
 

 Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnika je li zadovoljan odgovorom? 
 
 FRANJO KIKIĆ odgovorio je da je. 
 
 MARIJAN RADIĆ, nakon što je pozdravio nazočne: „Imam pitanje iz gospodarstva. Svima 
nama, a i građanima je poznato da je prošla Vlada Republike Hrvatske u dogovoru sa Vama 
Gradonačelniče i Gradom Nova Gradiška napravila darovanje zemljišta u  Industrijskom parku 
takozvana sjeverna ploha sa preko 40 hektara.  

Ako pratimo mi koji se bavimo s time vidimo da je Grad raspisao natječaj za prodaju 
zemljišta, moje pitanje glasi – da li ima interesa, ako ima tko su ti ljudi koji žele doći u naš Park i 
investirati za otvaranje novih radnih mjesta i za poboljšanje standarda svih naših građana.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Evo mogu reći dobre vijesti, pri dvadesetak dana smo raspisali natječaj za 
veliki broj površina u Industrijskom parku.  

Prošli tjedan smo zaključili taj prvi natječaj, imat ćemo ih nekoliko u slijedu, a sve zbog toga 
što određene tvrtke koje se interesiraju moraju zadovoljiti određene stvari pa netko može odmah, 
netko će za 15 dana, netko će malo kasnije. Ono što je napravljeno je definitivno to da smo mi 
zaključili taj natječaj, da smo dobili tri ozbiljne tvrtke, jedna ogromna iz Njemačke, kandidirala se i 
kupit će dobar dio zemljišta, jedna iz Austrije i jedan lokalni startap iz Nove Gradiške.  

Tijekom sljedećeg perioda biti ćete obaviješteni o svim tim stvarima koje se događaju, 
naravno drugi natječaj već je u fazi nadmetanja, tu očekujemo isto još nekoliko kandidata i to ćemo 
sve skupa ja mislim do kraja sljedećega mjeseca napraviti, realizirati i mislim da ćemo dobiti 
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ozbiljne tvrtke, ozbiljne kompanije koje će ući u našu Industrijsku zonu. Mi redovno gotovo na 
svakodnevnoj razini kontaktiramo, razgovaramo sa novim klijentima, novim budućim investitorima. 
Direktor Industrijskog parka se isto tako uvelike uključio u  cijelu tu priču tako da ćete vidjeti za 
mjesec dana biti će odlični rezultati toga.“    
 

Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnika je li je zadovoljan odgovorom? 
 
 MARIJAN RADIĆ odgovorio je da je. 
 
 TOMISLAV BEČIREVIĆ, nakon što je pozdravio nazočne: „Imam dva pitanja koja sam 
zamoljen na našem Klubu da postavim, pa evo prvo pitanje poštovani Gradonačelniče naši gradski 
bazeni nadam se da su spremni za otvorenje uskoro.  

Možete li reći, imamo jedno zapažanje da su nekako one kratki, onaj dio za plivanje, da nisu 
dovoljno duboki pa Vas ja molim podatak da li imamo dovoljno dubok bazen. I druga stvar je 
imamo li mi u Novoj Gradiški nekakav servis koji će prati stakla na ovoj Gradskoj vijećnici i koliko 
će to koštati.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Imamo servis, koliko će koštati, ukoliko dobijemo ponudu vidjeti ćemo. 
Imate nekoliko obrtnika koji idu po gradu i peru stakla pa će i ovdje oprati, već su jednom oprali, 
nije bilo ništa strašno. 
 Što se tiče bazena sve je rađeno prema standardu, ovisi s vaše perspektive je li nešto dugačko 
ili je kratko, to je sada pitanje vlastite prosudbe, međutim kada bude otvorenje, a bit će mi drago da 
nazočite tome i da se među prvima bacite unutra pa kada budete otplivali onda nam recite da li je to 
dovoljno dugačko ili nije.“ 
 

Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnika je li zadovoljan? 
 
 TOMISLAV BEČIREVIĆ odgovorio je da je. 
 
 
Točka 2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA INDUSTRIJSKI PARK
       NOVA GRADIŠKA ZA RAZVOJ I ULAGANJE ZA 2020.  
 
 
 DINKA MATIJEVIĆ, predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 DAVORIN SLIŠURIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ-a, nakon što je pozdravio nazočne: „Ja 
ću iskoristiti ovu prigodu da u ime Kluba vijećnika HDZ-a kažem svoj stav po točkama od 2. do 6. 
Naime, po mišljenju Kluba vijećnika HDZ-a deplasirano je 31. siječnja 2022. raspravljati o 
izvješćima tvrtki iz 2020. godine.  
 Dakle, to je trebalo biti predmet sjednice ovoga Gradskoga vijeća 2021. godine, onda bi to 
imalo neke svrhe i nekoga smisla. To da su prošle godine bili lokalni izbori i sve ostale izlike 
mislim da nisu dovoljne i da je bilo i prostora i vremena zakazati sjednicu Gradskoga vijeća, 
odnosno u dosadašnjim sjednicama Gradskoga vijeća i ove točke Dnevnog reda staviti na dnevni 
red i o njima meritorno i pravovaljano raspravljati i odlučivati. Smatramo da je na neki način ovo i 
povreda inteligencije gradskih vijećnika i doista mi izgleda Predsjednice, bez ljutnje i smatram da 
ste Vi tu najmanje odgovorni, izgleda mi vrlo smušena priprema sjednica, pozivanje, pa dopune 
Dnevnog reda petkom u dvanaest i tako dalje i mislim da bi Vi kao predsjednica Vijeća trebali 
svakako zadržati dignitet ovoga Gradskoga vijeća i nas gradskih vijećnika, omogućiti nam da se 
dobro pripremimo za svaku točku Dnevnog reda da odlučujemo kada je za to vrijeme i na taj  način 
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pridonosimo radu ovoga Gradskoga vijeća jer smo izabrani u interesu grada i interesu građana Nove 
Gradiške, a ne u interesu izvršne vlasti kada se sjeti da bi neke točke trebale doći na sjednicu.  
 Ako se sjećam zadnje sjednica Gradskoga vijeća ovo pitanje izvješća iz 2020. je na kraju 
sjednice postavio vijećnik Kikić i sa zaprepaštenjem je izvršna vlast se sjetila da zaista za 2020. 
izvješća za ove tvrtke nije bilo na Gradskom vijeću. S obzirom da su ova izvješća i pod povećalom 
OLAF-a mi ni na koji način nećemo svojim sudjelovanjem u raspravi, ni kao Klub vijećnika, ni u 
pojedinačnoj raspravi dati prilog usvajanju ovih točaka Dnevnoga reda jer bi na određeni način 
svojom raspravom mogli djelovati na postupke i procese istrage koje provodi međunarodno istražno 
tijelo.  
 Iz toga razloga za točke 2. do 6. Klub vijećnika HDZ-a neće sudjelovati u raspravi ni kao 
Klub ni u pojedinačnoj raspravi.“ 
 
 MARIJAN RADIĆ ispred Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja Vinka 
Grgića: „Mi u Klubu Nezavisne liste Vinka Grgića smatramo upravo suprotno. Raspravljati o našim 
tvrtkama je i dužnost i obveza svih ovih vijećnika i upoznati sa pravim stanjem naše sugrađane koji 
nemaju često priliku da imaju informacije koje su vrlo bitne.  
 Ovdje sam da raspravljam, točka je Industrijski park. Park je osnovan s ciljem da upravo on 
bude onaj dio, da bude servis, usluga gospodarstvenicima i svim građanima ovoga grada za brži 
europski put i mi u Klubu držimo da upravo te 2020. godine je Industrijski park postigao izvanredne 
rezultate na tom planu. Govorim o Tehnološkom inkubatoru koji košta oko 30 milijuna kuna, od 
toga 20 milijuna kuna bila su nepovratna sredstva iz EU fondova. Danas tamo radi nekoliko vrlo 
značajnih tvrtki u tome Inkubatoru koje se bave u normalnim uvjetima djelatnošću, zapošljavaju 
ljude, ljudi zarađuju plaću, plaćaju poreze i obveze i ovaj grad na takav način ima prihod.  
 Druga vrlo bitna odluka koja je donesena upravo te 2020. godine bila je odluka da se ide u 
CEKOM, Centar kompetencija Nova Gradiška. Nešto što za budućnost znači puno, danas s ove 
točke gledišta, onaj tko nije u tome vjerojatno bi mislio da se radi o nečemu što je onako 
imaginarno. Investicija vrijedna 119 milijuna kuna gdje gro sredstava od 80.-tak milijuna kuna se 
financira iz Europske unije je nešto što samo može donijeti dobro i prosperitet ovome gradu.  
I ne zaboravimo, 2020. je donijeta Odluka o prekograničnoj suradnji sa gradovima iz Srbije , Bosne 
i Hercegovine i Crne Gore gdje je nabavljen stroj višenamjenski, odnosno CNC zadnje tehnologije 
ovoga trenutka u svijetu, a upravo se realizacija očekuje u ovoj godini. To je novi benefit koji će 
ovaj Park dati u obradi metala, a samim time s obzirom da je metalska branša u  našem gradu duge 
tradicije mi se toplo nadamo i vjerujemo da će upravo ljudi koji će raditi tamo na tim strojevima, 
ljudi koji će obučavati, dati puni doprinos na edukaciji naših kadrova.  
 Kada gledamo financijski dio 2020. godina imamo nekih 117 tisuća kuna dobiti poslije 
oporezivanja. Park i nije osnovan da ostvaruje profite nego uloga je upravo ona o kojoj sam govorio 
u prethodnom govoru. Znači mi smo s time zadovoljni i mislim ne bi trebala patiti s tim da mora biti 
nekakav profit, bitno je da on služi svrsi za koju je osnovan. Klub vijećnika Nezavisne liste Vinko 
Grgić podržat će ovo Izvješće.“ 
 
 FRANJO KIKIĆ: „Pa ja se pridružujem mišljenju kolege Slišurića i ja neću sudjelovati isto 
u ovim raspravama iz razloga što ne želim zaista na bilo koji  način utjecati na istrage OLAF-a ili 
bilo kakvih drugih institucija. Ne znam o čemu se radi, a mi ovdje imamo izvjestitelja, gosp. 
direktora novoga koji uopće nema nikakve odgovornosti za to razdoblje 2020. Jedan direktor je 
gosp. Đanić ovdje, drugoga Galića uopće nema ovdje, stoga ja neću podržati sva ova četiri 
izvješća.“   
 
 LJEPŠA RAKAS VUJČIĆ, nakon što je pozdravila sve nazočne: „Ja bi jednu opasku samo, 
obično uz izvješća gradskih firmi je bilo i izvješće nadzornog odbora tih firmi do sada.  
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 U prošlom sazivu Gradskoga vijeća jedan od gradskih vijećnika je bio i predsjednik 
Nadzornog odbora Industrijskog parka i znam kada god smo raspravljali o izvješćima on bi govorio,  
pa tu je Izvješće Nadzornog odbora. Sada ne znam da li mi je promaklo, vidim da toga nema. I ako 
možete netko od vas reći, navodno jedan naš novogradiški poduzetnik ima sud sa Industrijskim 
parkom, pa ako je sud u tijeku da li se može nešto reći da li će to isto nešto negativno utjecati na 
Industrijski park, odnosno na osnivače Industrijskog parka, Grad ako bude morao plaćati nekakva 
sredstva?“ 
 
 MLADEN MIKOLČEVIĆ, nakon što je pozdravio sve nazočne: „Mislim da govorite o 
sudskom procesu s gospodinom Marenićem i to je nešto o čemu ste svi vi dobro upoznati.  
Gospodin Marenić je u jedenom trenutku izrazio želju biti jedna od investitora, naime on tamo ima 
svoj prostor. Ono što ja znam o tome jeste ono što sam o tome pročitao u tome spisu. Tu je došlo do 
određenih promjena u strategiji i gosp. investitora, pokrenuo je postupak misleći da mu to ide na 
ruku, međutim nije to baš tako jer sudski epilog drugačije govori, a ono što sigurno mi moramo 
napraviti kao tvrtka jeste vratiti gospodinu Mareniću točno onoliko novaca koliko je on uplatio jer 
su to njegovi novci za koje nije realizirao svoje nakane u tome trenutku.   
 To je sada na pomolu, narednih dvadesetak dana će to biti riješeno, a sve drugo je ostavljeno 
investitoru na razmišljanje i na mogući postupak u kome on želi realizirati svoje neke strategije koje 
ni sucu niti odvjetnicima nisu baš najjasnije.“ 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća upitala je Vijećnicu je li zadovoljna odgovorom? 
 
 LJEPŠA RAKAS  VUJČIĆ odgovorila je da je i još samo zanima je oko nadzornih odbora 
odgovor zašto nema izvješća? 
 
    Predsjednica Gradskog vijeća upitala je da li je potrebno dostavljati i izvješća nadzornih 
odbora? 
 
 ZLATKO ZEBIĆ odgovorio je da mogu biti, ali nije nužno. 
 
 DINKA MATIJEVIĆ predložila je da se za iduću godinu takva izvješća budu prilog. 
 
 MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ: „Iako Industrijski park i cijela ta branša nije moja 
struka i sve i pomalo mi je smiješno što se odbija raspravljati o nekim bitnim stvarima, ali se nitko 
nije sjetio pohvaliti sve ljude koji vrijedno rade u Industrijskom parku i koji su doveli Industrijski 
park na takav nivo.“ 
 
 VINKO GRGIĆ: „Nisam mislio komentirati ništa posebno, a posebno ovo, međutim malo 
sam iznenađen jer to se već događa neki put i to mi nije jasno. Svi vi koji ste ovdje odabrani niste 
zato što ste završili te i te škole, što su vam roditelji te i te osobe ili što imate brata ili sestru ili 
negdje nekoga drugoga već zato što vas je narod ovoga grada izabrao. Izabrao je zbog toga što ste 
nudili određene projekte, programe i najvažnije, brigu za ovaj grad. Ono što znam, a što sada vidim 
je jedna velika indiferentnost koja prelazi u kroničnost. Mi smo se iščuđavali prije mjesec, dva 
mjeseca kada smo odlučivali o Nagradi grada, Medalji grada, Grbu grada da nismo od naše oporbe 
dobili niti jedno ime i prezime. HDZ je rekao mi nećemo u tome sudjelovati. Ja sada postavljam 
pitanje zar vi zaista ne poznajete ljude, kvalitetne ljude u ovome gradu da ih predložite i da dobiju 
to što zaslužuju. To mi nije jasno, zaista mi nije jasno, bili ste potpuno indiferentni prema vrijednim 
ljudima ovoga našega grada. Nitko prema vama nije zaslužio veću nagradu nego samo vi na kraju 
krajeva, ja iz toga iščitavam. U drugom trenutku mi sada razgovaramo o pet tvrtki u vlasništvu 
Grada, pet tvrtki koje vrijedno rade i umjesto da ste glavni kritičari toga, da želite poboljšati to, da 
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želite napraviti nešto, da upućujete ne eventualne pogreške već previde, vi se povlačite i opet kažete 
to nas ne zanima. Pa što ste došli ako ćete cijelu sjednicu na taj način opstruirati? Hvala Bogu da 
vas nema većina, da vas ima mi bi već ovu godinu imali troje izbore. Ja naglašavam ovdje i molim 
brigu za ovaj grad. Netko je nešto rekao, što će biti za godinu, dvije, tri ili pet godina kada se sve 
otvori i kaže – da to je bilo tako i bilo onako, što će onda biti. 
 Pitali ste gospođo Ljepšo za gospodina, taj čovjek vam se tužio tri godine, sve sudove je 
izgubio, sve je izgubio i mi ćemo mu vratiti novce, sve do zadnje lipe što bude trebalo, ali takvu 
indiferentnost da se ne želi sudjelovati u razgovoru, debati, u kreiranju novih politika. U trenutku 
kada je bila 2020. godina, kada je Industrijski park realizirao najveći projekt u svojoj povijesti 30 
milijuna kuna i kada smo jedan od rijetkih projekata u toj razini, možda jedini koji nismo dobili 
penalizacije u bilo kojem kontekstu i sada se rade revizije i dobiti ćete te revizije pa ćete vidjeti. 
Znači 30 milijuna kuna smo  napravili, koliko danas tamo radi djelatnika i o tome nećemo 
razgovarati. O čemu ćemo razgovarati, je li netko u petak navečer ili ujutro poslao dopis 
Predsjednici, odnosno stručnim službama Grada da stigne to, ja se slažem da to treba biti ubuduće 
Predsjednice molim Vas do dana, jedino ako nešto gori, onda ćemo to staviti jer ne želim više 
slušati ovakve stvari. Najveći je problem je li nešto stiglo, je li netko upalio mail ili ga je ugasio, je 
li stiglo ili nije stiglo. Žao mi je zbog svega stvarno, evo biti će nakon ove teme tema CEKOM. 
Ljudi, radimo istraživački centar od 120 milijuna kuna, hoćete opet reći nas to ne zanima, pa što vas 
zanima? Žalosno. Vi ste i dalje dragi i korektni i sve ostalo, ali bavite se tim problemom, bavite se 
problemima Grada, a ne svojim problemima vezanim za Grad. Hoće li biti postavljen barjak ili 
neće, pa biti će, staviti ćemo ga. To je ključno pitanje, a nije pitanje od 120 milijuna kuna, hoćemo 
napraviti Istraživački centar kojega nema od Istanbula do Beča, to je nebitno. Molili smo Boga 
svaki dan da dobijemo te ponude ispod 42 milijuna kuna da ne razočaramo naše partnere. Hvala 
Bogu molitva nam se uslišila na neki način i idemo dalje, a šta bi bilo da smo dobili 50 ili 60, 
fijasko, ja bi danas visio vjerojatno. Zato ne vidim to što radite, kakva je to politika, politika 
opstrukcije, politika devastacije, politika indiferentnosti. Postavite sami sebi pitanje zašto ste tu, 
budite aktivni, budite konstruktivni, budite najveći kritičari ovoga ali sudjelujte u tome, a ne – meni 
je dosta. Ovo je dobronamjerno, ovo nije zločesto, ovo je dobronamjerno, zato Vam to kažem.“ 
 
 Budući se za raspravu nije više nitko javio, Predsjednica Gradskog vijeća stavila je Izvješće o 
poslovanju na glasovanje. 
 
 Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 8 „za“, 4 „protiv“, bez „suzdržanih“ od 
glasovanja na temelju članka 34. Stavak 1. podstavak 5. Statuta Grada Nova Gradiška 
(„Novogradiški glasnik“, broj 1/18 i 2/21), donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva 

Industrijski park Nova Gradiška za razvoj i ulaganje za 2020. 
 
 
KLASA: 305-01/22-01/02 
URBROJ: 2178/15-01/22-03 
 

(Izvješće i Zaključak su prilog ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.) 
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Točka 3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA CENTRA 

KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO ZA 2020. GODINU 

 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 

 VLATKO GREINER u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja 
Vinka Grgića: „Prije nego što krenemo na ovu točku, osjećam se Gradonačelniče kao u onom 
filmu „Sam u kući“, a tražimo s nekime da komuniciramo, a nemamo s kime ali dobro, nije 
bitno pa ćemo onda da hvalimo, je li tako direktore? 

Što se tiče ovoga Izvješća o poslovanju našeg trgovačkog društva Centra kompetencija 
za napredno inženjerstvo Nova Gradiška, ono što mogu reći da direktor vrlo vodi brigu i o 
međunarodnoj suradnji gdje je sa svojim timom bio i u Zaječaru i Knjaževcu gdje je u 
Zaječaru potpisan ugovor s Agencijom za razvoj istočne Srbije, a inače i za suradnju sa 
Hrvatskom i EU i mogu reći da smo tamo stvarno napravili jedan odličan i sjajan posao. 

Nije 120, već 119. 203.236,00 kuna je vrijedan taj CEKOM od čega 78.150.531,29 
kuna je bespovratnih sredstava. 

Ono samo što mogu još napomenuti, a što ja znam, a saznao sam, da ste imali iz 
SAFU-a nekakvu i kontrolicu i sve to i da je sve i više nego dobro. 

Ja bih Vas molio da nam malo nešto kažete vezano za to i ako je to ono što ja mislim 
da je, a mislim da je, onda čestitam unaprijed.“ 

 
ADAM ĐANIĆ nakon što je pozdravio nazočne kao i slušatelje koji prate sjednicu 

putem medija: „Prije nego što odgovorim, uz dužno poštovanje samo bih rekao vezano za 
istrage i za nešto slično. 

OLAF se ne bavi kaznenim istragama, to radi Ured Europskog javnog tužitelja – EPO. 
Sve istrage koje oni pokrenu budu objavljene na internetu tako da otkada se počelo spominjati 
u medijama često odem pogledati što se događa da nema nekakvih tvrtki koje sam vodio ili 
vodim i vidim da ih nema tako da molim vas da ne govorite da se vode istrage protiv naših 
tvrtki, protiv CEKOM-a. 

Što se tiče DORH-a, USKOK-a, neke druge organizacije isto tako da bi nešto 
istraživali obično dođu, uzmu papire pa istražuju ili vrše nekakve izvide ili bilo što slično. 
Nisam imao do sada niti jedan slučaj. 

Znam da je kasno u 2022. raspravljati za Izvješće za 2020., no mi direktori nismo ni 
malo krivi za to i voljeli bi čuti vaše mišljenje kako su radile te tvrtke, da nam date neke 
prijedloge za što može bolje i slično. Mislim da ne treba šutjeti i tako se postavljati. 

Drugo, na Tehnološkom inkubatoru smo imali tri kontrole SAFU-a, plus vanjska 
revizija. Sve tri su dale pozitivno mišljenje, to jest bez i jedne kune penala. Zatim nakon toga 
je ARP-a vršila, kontrolno tijelo od strane EU-a, je vršila izvide. U petak smo dobili 
informaciju da izvida nema, to jest da je sve u redu. 

Jedan smo od rijetkih projekata koji je povukao sto posto sredstava i bez jedne kune 
penalizacije.  

Na tehnološkim inkubatorima oko njih 30.-tak koliko ih je bilo smo dobili pohvalu od 
Središnje agencije za financiranje, ugovaranje kao jedan od najčišćih i najsloženijih projekata 
koje su provodili i da im je zadovoljstvo bilo raditi s nama isto kao i nama s njima. 

Mali smo grad i ne trebamo stalno govoriti da nešto ne valja, postoje stvari koje i 
valjaju, koje su dobro napravljene, a ja mislim da povlačimo sredstva iz EU fondova 
pogotovo u Industrijskom parku na dobar način i da se to vidi iz svih ovih revizija i svega 
koje sam vam naveo. Tko god želi, ja vjerujem i direktor Mikolčević isto tako može vam dati 
sve to na uvid, možete sve i objaviti da se vidi da to ipak netko i kontrolira i da se radi dobar 
posao.“ 
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Budući se za raspravu više nitko nije javio, Predsjednica Gradskog vijeća stavila je 
Prijedlog na glasovanje. 

 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 8 „za“, 5 „protiv“, bez 

„suzdržanih“ od glasovanja na temelju članka 34. Statuta Grada Nove Gradiške 
(„Novogradiški glasnik“ broj 1/18, 2/21), donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva  
Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška d.o.o. za 2020.  

 
 
KLASA: 305-01/22-01/06 
URBROJ: 2178/15-01-22-3 
 

(Izvješće i Zaključak su prilog Zapisniku i čine njegov sastavni dio.) 
 
 

Točka 4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ODLAGALIŠTE 
D.O.O. NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 MATEJ ZBORIL u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja Vinka 
Grgića: „Klub vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja Vinka Grgića razmotrio je 
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Odlagalište d.o.o. za 2020. godinu. 
 Čestitamo direktore na opširnom i kvalitetnom Izvješću na 32 stranice, da sve ne 
iščitavam, svi su to dobili na uvid. 

Samo bih naglasio da je tu sve detaljno objašnjeno i da je bilo vrlo pozitivno 
poslovanje sa 27,7 posto većom dobiti u usporedbi sa 2019. godinom. Još bih istaknuo četiri 
novozaposlene osobe, te porast plaća djelatnika što je najbitnije da plaće idu gore za ukupno 
16,8 posto u bruto, što u neto iznosi 9,2 posto prosječne neto plaće u usporedbi s prethodnom 
2019. godinom, te će Klub Izvješće prihvatiti.“ 

 
VLATKO GREINER: „Moram u pojedinačnoj raspravi kad kolege oporbe nemaju 

što reći. Tvrtka Odlagalište je tvrtka koja ima najbolje plaćene svoje djelatnike i najveći profit 
i najboljeg direktora. Neka se direktor Ivković sada ne naljuti jer je pred mirovinom, ali ovo 
što direktor Furić radi, to je stvarno besprijekorno. Imamo mladoga direktora, što znači 
imamo budućnost bez obzira na politiku, imamo kvalitetu i kvantitetu.  

Uglavnom čestitam direktore jer sam član Nadzornog odbora i znam koliko se trudite, 
koliko radite i koliko doprinosite i samoj tvrci, ali i samom gradu Novoj Gradiški.“ 

MARIJAN RADIĆ: „Imam jedan prijedlog.  
Kada se raspravlja o ovako ozbiljnim temama da ipak, nisu to neka velika sredstva da 

se vrši radio prijenos da naše građane upoznamo s pravim stanjem u našim tvrtkama u našem 
gradu. Mislim da ne bi bilo loše pa na razmišljanje svima vama kolegice i kolege vijećnici. 

Javio sam se da kažem nešto o Odlagalištu. 
Sjetite se 2013., osniva se tvrtka Odlagalište, Slavča se raščlanjuje u tri tvrtke. Samo 

na papiru je osnovana tvrtka s jednom polovnom i jednom neupotrebljivom smećarom. To je 
bilo sve što je ta tvrtka tada imala. Tada dolazi, da skratim priču, do natječaja, dolazi do 
promjene vlasti, dolazi mladi direktor, novi direktor s teškim zadatkom. 



 

13 
 

Početi od nule kada su svi okrenuli leđa jer prva raspodjela u Slavči je napravljena na 
način da sve ono što je vrijedilo, sve ono što je valjalo, što su generacije radnika Slavče 
godinama stvarale pripalo je Vodovodu zapadne Slavonije pa je i naše Odlagalište bilo 
podstanar kao što je i EKO KONG i danas podstanar. 

Tada se kreće. Kupuje se prostor koji je bio već vjerojatno njihov ali ga ponovno 
plaćaju Vodovodu zapadne Slavonije, uređuju ga. Što znači biti mlad, što znači biti 
obrazovan, što znači imati viziju? Najbolji je primjer Odlagalište. 

Na svaki natječaj su se javili i danas smo vjerojatno jedna od najmodernijih tvrtki u 
dijelu skupljanja komunalnog otpada. 

Meni je žao, ali volio bih jednom da prezentiramo ovdje na platnu ono što smo gledali 
2011. godine, tada je poslije smjene vlasti prikazan jedan filmić. Da vas podsjetim, radilo se o 
Odlagalištu, o našoj deponiji i Ivik Šagulje u Prvči. Bila je najlošija deponija, daleko najlošija 
toga trenutka u Hrvatskoj. 

Danas ja predlažem kolegice i kolege, da jednu sjednicu na ljeto, Predsjednice, 
održimo upravo na Deponiji otpada u Šagulje Ivik. Biti će vam svima ugodno. Tamo se danas 
može kampirati. 

Htio sam da kažem da ova Lista, ovi ljudi na čelu s ovim čovjekom, našim 
Gradonačelnikom, nisu imali predrasuda, nisu postavljali direktore politički niti će ih ikada 
postavljati, niti jedan od naših direktora niti je bio, niti je član bilo koje opcije u kojoj smo bili 
mi, uvijek kontra. Hoću da kažem, ljudi prije svega, dobri ljudi, kvalitetni ljudi na prvo 
mjesto.“   

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

Prijedlog na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem  8 „za“, 5 „protiv“, bez 

„suzdržanih“ od glasovanja na temelju članka 34. Statuta Grada Nove Gradiške 
(„Novogradiški glasnik“ broj 1/18, 2/21), donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva  
Odlagalište d.o.o.za 2020. godinu 

 
 
KLASA: 305-01/22-01/04 
URBROJ: 2178/15-01-22-3 
 

(Izvješće i Zaključak su je prilog Zapisniku i čine njegov sastavni dio.) 
 

 
Točka 5. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA EKO KONG 
D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI NOVA GRADIŠKA ZA 2020. 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe 
birača nositelja Vinka Grgića: „Pošto je kolega Greiner pohvalio gospodina Furića, ja ću malo 
gospodina Ivkovića. 

Ja sam proučila sve, ja volim brojeve i volim sve pogledati, ali ono što bih ja htjela 
reći i pohvaliti sve Vaše djelatnike, zaposlenike EKO KONGa. S obzirom da ljudi rade na 
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svakakvim uvjetima, na debelim minusima i na plusevima ogromnim, naš grad je stvarno čist 
i prilika za pokazati svim drugima. 

Ono što sam posebno malo promatrala, ja volim gledati što isplaćujete svojim 
zaposlenicima, na koji način držite do njih, pa mi se sviđaju sve ove potpore i prigodne 
nagrade koje ste isplatili u 2020., vjerujem da je i u 2021. i da će biti u 2022. godini i čestitam 
Vam u ime zastupnika Nezavisne liste Vinka Grgića i mi ćemo ovo Izvješće prihvatiti.“ 

 
MARIJAN RADIĆ: „Pošto sam jedan od onih koji neposredno kontaktira s tvrtkom 

EKO KONG, s njihovim direktorom svakodnevno, želim reći sljedeće. 
Tvrtka, a to sam rekao i 2013., je EKO KONG je tvrtka koja je najviše oštećena u 

raspodjeli materijalnih dobara, sredstava, kada se rasformirala Slavča. Ti ljudi i danas su 
podstanari, ti ljudi i danas žive u nenormalnim uvjetima i rade vrlo bitne stvari za naš grad. 

Ja molim kolegice i kolege vas sve, molim vas pročelnike da nađemo načina na koji 
možemo pomoći našoj tvrci da bude ogledalo ovoga grada.  Kada u bilo koji grad dođete, u 
bilo koji manji grad, tvrtka koja se bavi komunalnom djelatnošću, čistoćom, higijenom grada, 
ima svoje prostore. Oni danas nemaju i najvjerojatnije koliko pratimo na stranicama interneta, 
Vodovod zapadna Slavonija će i taj prostor koji se sada ovoga trenutka, koje koristi EKO 
KONG biti će vjerojatno prodan. 

Moramo naći načina da im pomognemo. Direktore, želim ovdje javno da Vam se 
zahvalim na suradnji pošto idete u mirovinu ove godine. Bili smo bliski suradnici. Toplo se 
nadam da će te ostaviti i obučiti svoga nasljednika i da ćete dalje uspješno izvršavati svoje 
obveze u vrlo, vrlo teškim okolnostima. Ne bih bio u koži onome tko dođe na Vaše mjesto.“ 

 
VLATKO GREINER: „Ja bih bio, kolega Radiću, u koži nasljednika gospodina 

Ivkovića jer ću dobiti sjajnu, čistu situaciju. Nema boljega preuzeti tvrtku od čovjeka koji je 
radio dobro i kvalitetno svoj posao. 

Tako da mislim tko god da dođe da će mu biti vrlo lako početi.“ 
 
VLADO IVKOVIĆ nakon što je pozdravio nazočne ispred tvrtke EKO KONG i u 

svoje osobno ime: „Godinama sam iznosio Izvješće kao direktor i Slavče i tvrtke EKO 
KONG, već osam godina i mislio sam danas, to je u ovoj godini završno Izvješće, opušteno, 
bez ikakvih posebnih usteza,  očekivao sam ono ruke u zraku od svih, ne makao se s ovoga 
mjesta ako nisam tako mislio. 

Kolege koji su tu podržavali tu sa ove strane, uvijek su bili jednoglasno za to zato što  
naše Izvješće imate ga svaki puta na stolu, bez ikakvih primisli neke druge naravi, ja ga kao 
direktor ne radim samo sudjelujem u kreaciji. Njega radi naše računovodstvo i financije koji 
odgovara svakim svojim potezom pisanja. Dakle svi parametri, argumenti moraju završiti 
tamo gdje završavaju na kraju kada završe procedure Nadzornog odbora što ga imate u 
Izvješću. Izvješće Nadzornog odbora uvijek je prilog bilješkama sa svim tabelama i nacrtima 
ide na Skupštinu društva nakon toga završava u Financijskoj agenciji. 

Tijekom godine imamo Izjave o fiskalnoj odgovornosti gdje se provode svi mogući 
postupci. Nema niti jednog ukazanog problema ili su nekakve sitne naravi koje se otklone u 
tekućem periodu i nisam očekivao da danas, rekao bih kada završim Izvješće fino moj 
Ivkoviću, lijepo, čistog obraza, na kraju godine će netko iznositi možda za iduću godinu, 
drugi, novi direktor kada bude došao bar tako se planira prema mojim saznanjima, a ja ću još 
donekle, ne biti stolovnik, kako sam znao reći da stolujem u tvrtki, već ostati u tvrtci, ostati do 
31.12., ako Bog da, ako bude sve kako smo se dogovorili. 

Prema tome, ja ću vam se zahvaliti od srca bez obzira što će biti jedna strana za, druga 
protiv.“ 
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DINKA MATIJEVIĆ: „Zahvaljujem direktoru. Vi čista obraza idete naravno iz ove 
Vijećnice, ja Vam čestitam na svemu što ste radili do sada, za sve ove godine i još ćete nam 
ostati naravno, nećete se nas samo tako lako riješiti.“ 

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

Prijedlog na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem  8 „za“, 5 „protiv“, bez 

„suzdržanih“ od glasovanja na temelju članka 34. 2. Statuta Grada Nove Gradiške 
(„Novogradiški glasnik“ broj 1/18, 2/21), donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva 
EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2020.  

 
 
KLASA: 305-01/22-01-03 
URBROJ: 2178/15-01-22-3 
 
(Izvješće i zaključak su prilog Zapisniku i čine njegov sastavni dio.) 

 
 
Točka 6.   INFORMACIJA O POSLOVANJU TVRTKE VODOVOD ZAPADNE 

SLAVONIJE D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JAVNU ODVODNJU ZA 2020. 
GODINU   

 
Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
MARIJAN RADIĆ u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja 

Vinka Grgića: „Primili smo na znanje, ali morali smo malo raspraviti, vrlo bitno. 
Vodovod zapadne Slavonije je tvrtka koja i danas upravlja s najvećom investicijom u 

povijesti Nove Gradiške. Malo da se vratimo u povijest. Sjetimo se odluke gospodina Zorana 
Milanovića kojom je aglomeracija Grad Nova Gradiška, Općina Cernik, Općina Rešetari 
financirana s bruto oko 170 milijuna kuna ako se ne varam, neka me direktor popravi. 

Nas interesira ono što je ovoga trenutka najbitnije. Imamo dva pitanja na koja molimo 
uvaženog direktora Severovića da nam odgovori. 

Pod 1.) u kojoj je fazi izgradnja pročiščivaća u Prvči, kada se planira da bude gotov 
spojni kolektor pročiščivać rijeka Sava i vrlo bitno pitanje što ćemo s muljem, talogom? Da li 
imao rješenje da li ćemo ga spaljivati ili odlagati? 

Predlažem kolegice i kolege i Vas molim gospodine Gradonačelniče da nikada, ama 
baš nikada ne dozvolimo da se taj talog odlaže na području grada Nove Gradiške. 

Zašto ovo kažem? 
Vama je poznato da Nova Gradiška ima nešto manje od 50 km2, Općina Cernik 135 

km2, Općina Rešetari preko 85 km2, sve ono što ne valja, sve ono što se zove otpad ide kod 
nas, pa ako gospoda i dalje žele da se koriste, a morati će da se koriste onda neka se nađe 
ploha u tim općinama gdje će se odlagati upravo taj talog. 

Zbog toga sam se javio i molio bih lijepo direktora, mislim da je to vrlo bitno za sve 
nas, za ove građane ovoga grada i da nam da o tome objašnjenje.“ 
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MATEJ SEVEROVIĆ nakon što je pozdravio nazočne: „Drago mi je da sam danas 
tu s vama i da mogu odgovoriti na nekoliko pitanja. 

Pošto je Izvješće za 2020. godinu dostavljeno u papirima, ja neću se puno osvrtati na 
to Izvješće. Htio bih samo napomenuti da situacija kako je gospodin Radić rekao da smo mi 
kao Vodovod zapadne Slavonije u cijepanju tvrtke Slavča prošli najbolje, ja bih htio samo 
napomenuti da smo u nasljeđe dobili strojeve koji niti jedan nije imao više, manje od 18.000 
radnih sati. 
Znači, situacija u Vodovodu zapadne Slavonije da ne govorimo o financijskim dubiozama 
naslijeđenim i svemu ostalome. Sve one firme koje su izišle iz Slavče u Vodovod zapadne 
Slavonije, su izišle čiste, bez povijesti. Osim ovih pogodnosti koje smo mi naslijedili, 
naslijedili smo i velike obveze koje mi danas uspješno rješavamo, uspješno privodimo kraju. 
Znači, s našim rezultatima postižemo to da vraćamo dugoročne obveze, kratkoročne obveze i 
sve ostalo. 
 Napominjem još jednu stvar. U nasljeđe smo dobili 7.000 kućnih priključaka od kojih 
je živjela tvrtka. Danas smo postigli da mi u toj tvrtki imamo 12.000 priključaka s time da 
nam je tendencija da dođemo do nekakvih 14.000 priključaka koji su realni kada izjednačimo 
svu priključenost na kompletnom uslužnom području od Nove Kapele do Okučana. To je 
jedanaest jedinica lokalne samouprave, jedanaest vlasnika.  

Što se tiče ovoga Izvješća zašto je ove godine za 2020., ja sam uvjeren da bi mi bili, da 
je situacija kakvu smo je naslijedili, da bi mi bili nekoliko puta godišnje na sjednici 
Gradskoga vijeća iz razloga što smo naslijedili katastrofalnu situaciju sa isporukom vode. Vi 
ste svjesni svih ovih godina da je bio najveći problem u ljetnom periodu u nedostatku vode u 
bunarskom sustavu, da smo mi također imali problem s isporukom vode što danas vidi se 
jedan znatan napredak. 

Mi smo sa 1.1.2018. kada smo započeli s radom u Vodovodu zapadne Slavonije 
postavili sebi prioritet i cilj 365 dana bez objave o neispravnoj vodi. Danas smo to ostvarili, to 
je već treća ili četvrta godina da mi do sada nismo imali niti jednoga dana objave o 
neispravnoj isporuci vode. Voda se isporučuje 365 dana, 24 sata u danu. 

Kao što sam već spomenuo priključenost što je jedna jako bitna stvar je skočila sa 
7.000 priključaka na 12.000 priključaka što će nama budući smo tvrtka koja ne može 
ostvarivati prihode osim isporuke vode i kanalizacije i sada u zadnje vrijeme i navodnjavanje, 
to su nam jedini prihodi od kojih mi možemo i moramo živjeti, a napomenuo bih u svemu 
tome da je osnova za isporuku vode nama je električna energija. 

Mi smo do sada, do ove godine plaćali mjesečno račune u visini 80.000,00 kuna, 
90.000,00 kuna, pa u 8. mjesecu kada je najveća isporuka dođemo do 100.000,00 kuna. 

Današnji naši računi su preko noći sa toga iznosa skočili na nekakvih 180.000,00 kuna 
do 200.000,00 kuna. To su jako veliki troškovi. Imamo sreće što ne ovisimo o plinu. U ovome 
trenutku ne ovisimo o plinu jer nam je račun nebulozno sa nekakvih 10.000,00 kuna došao 
100.000,00 kuna za prošli mjesec, to je vjerojatno nekakva greška, ali hoću reći da troškovi 
strahovito rastu, a mi smo vezanih ruku oko cijene vodnih usluga tako da ćemo u budućnosti 
definitivno kroz puštanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradiški i svih ostalih 
uređaja koje radimo morati doći do korekcija cijene usluge. 

Jedna od osnovnih aktivnosti je aktivnost aglomeracije, to sam htio jednu posebnu 
temu, to je aglomeracija Nova Gradiška koja obuhvaća tri jedinice lokalne samouprave, 
jedinica Nova Gradiška, Rešetari i Cernik. To je projekt 143 milijuna kuna vrijednosti. 
Realizacija toga projekta je znači 1. faza kolektorska mreža i kućni priključci su riješeni, tu 
smo dobili znatan broj kućnih priključaka, negdje 2.000 kućnih priključaka na kanalizaciju i 
3.000 priključaka na vodoopskrbi. 

Što se tiče uređaja on je danas u visokom stupnju završenosti. Do kraja drugog 
mjeseca bi trebali izvršiti priključenje električne energije na trafo stanicu čime će se stvoriti 
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uvjeti da sve ovo što je do sada izgrađeno, izgrađeno je građevinski preko 80 posto objekta, 
radi se na montaži strojarskih elemenata i biti će pušten u probni rad s time što se očekuje 
završetak radova u 8. mjesecu ove godine uređaja. Znači, tu 8., 9. mjesec će dobiti se, ishoditi 
će se uporabna dozvola i uređaj će biti u radu. 

Što se tiče pitanja oko kolektora. Kolektor će također biti izveden 24. 1. je uveden 
izvođač radova u gradilište, imaju rok od šest mjeseci za izvođenje kolektora, znači u roku 
šest mjeseci sljedećih su dužni izvođači radova odraditi kolektor od uređaja pročišćavanja 
otpadnih voda do recipijenta dolje prema Savi. 

To je drugo pitanje i treće pitanje bio je mulj. Sam uređaj je dugogodišnji projekt, 
višegodišnji projekt gdje je predviđeno da se mulj odvaja i isušuje. Osim toga mulj ima 
nekoliko kategorija. Jedan dio i projekt su poslani Odlagalištu, jedan dio elemenata koji će se 
izdvojiti iz toga mulja po njihovim ključnim brojevima, znači jedan dio će se moći odlagati na 
odlagalište, a jedan manji dio ide na isušivanje i u prostoru našeg uređaja je predviđeno 
skladištenje do daljnje obrade. 

Republika Hrvatska nije još do sada riješila pitanje mulja ne samo za naš uređaj nego 
ni za bilo koji uređaj u Hrvatskoj i biti će predviđeno najvjerojatnije rješenje sa muljem u 
okviru Republike Hrvatske ili izvoz u druge države na spaljivanje ili već tehnologija koja će 
biti. 

Mi ne znamo. U ovom trenutku provodimo zakonske odredbe, mi ne možemo taj mulj 
izvoziti bilo gdje niti na bilo koji način, mi odgovaramo za to, tako da ćemo ga prema zakonu 
i prema onome što nam tehnologija nalaže, odraditi. 

Još sam ostao dužan odgovor na pitanje broj rata za uplatu za kućne priključke. Što se 
tiče rata da li je to šest ili dvanaest, niste se izjasnili ili je to dvadeset i četiri. O tome možemo 
razgovarati. Ja ću to iznijeti kod nas u tvrtki na razmatranje pa će vidjeti, napraviti ćemo 
model da se omogući građanima jer iz svega moga izlaganja možete vidjeti  da je nama 
osnovni cilj je korisnik, osnovni cilj dobiti što više korisnika pogotovo zbog upotrebe svih 
ovih projekata koje imamo, tako da možemo o tome razgovarati i definitivno ćemo donijeti 
odluku da li će to biti 12, 24 ili nekakav model plaćanja.“ 

 
MARIJAN RADIĆ: „Neću ulaziti u polemiku, a imam još jedno pitanje.  
Naši građani koji žive u višim dijelovima našega grada nemaju vode, da je taj pritisak 

otprilike jedan. 
Pitanje glasi, nekoliko godina od osnutka tvrtke slušamo priču biti će izgrađena, 

ugrađena još jedna prestupna stanica, još jedna pumpa da bi tim građanima omogućili tekuću, 
pitku vodu i kratko pitanje, kada konačno mislite to riješiti?“ 

 
MATEJ SEVEROVIĆ: „Nekoliko godina je ta priča, znači mi smo potaknuli svoju 

priču, priča je stara četiri godine. Potaknuli smo tu priču znači izradili smo projektnu 
dokumentaciju, radi se o dvije crpne stanice, radi se o crpnoj stanici Mala i Rokova. To su 
dvije crpne stanice vrijednosti tih radova je milijun kuna ukupno. 

Do sada nismo iznašli sredstva u ovom periodu, cirka dvije godine je bilo u planu 
međutim nismo to riješili. 

Što se tiče tih crpnih stanica, one će biti riješeni i to problem je sada isključivo kao i u 
automobilskoj industriji jer su to  montažne, gotove blok stanice. One su naručene i one će 
biti isporučene čim dođu čipovi bez kojih danas, kao i automobili, ove crpne stanice ne mogu 
raditi. Odgovor dobavljača imam da će do kraja trećeg mjeseca biti isporučene, isporučene 
crpke. Ja očekujem za ugradnju, to ne traži se puno, to je tjedan, dva dana i priključak struje, 
ja očekujem evo do polovice godine, treći, četvrti mjesec, crpne stanice su naručene i čim 
dođu biti će ugrađene i riješiti će se, is kontrolirati će se tlak. 
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Iskoristio bih svakako jednu priliku, zaboravio sam još jednu jako bitnu stvar. 
Svjedoci smo da usvojena Uredba o javnim vodnim isporučiteljima, koliko ste pratili to 
Hrvatska ide u promjenu vodnoga sustava gdje će biti 41 vodno isporučitelj na području cijele 
Hrvatske. Mi smo ovom Uredbom u konačnici i konačno dobili odluku gdje će Vodovod 
zapadne Slavonije biti jedna od tih 41 od njih. 

Mi smo 19. područje, zasebno, prijetila nam je opasnost da idemo u udruživanje sa 
Slavonskim Brodom, kroz ovu našu inicijativu zalaganja mi smo uspjeli se izboriti, uredba je 
usvojena ostajemo Vodovod zapadne Slavonije ovakav kakav smo danas.“ 
 
 Budući se za raspravu više nitko nije javio Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške 
primilo je na znanje Informaciju o poslovanju trgovačkog društva  Vodovod zapadne 
Slavonije d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju za 2020. 
 
KLASA: 305-01/22-01/05 
URBROJ: 2178/15-01-22-2 
 

(Informacija o poslovanju je prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 

Točka 7. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE 
GRADIŠKE ZA 2022. GODINU 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 MARIJA MIHALJEVIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ-a: „Klub HDZ-a je razmotrio 
ovu točku, sve je sukladno Statutu i Poslovniku Grada Nova Gradiška. 

Utvrđene su aktivnosti i vidljive su kroz odjele i službe i Klub vijećnika HDZ-a 
prihvaća ovu točku.“ 

 
JELENA KOVRE u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja 

Vinka Grgića, nakon što je pozdravila nazočne: „Nastavno na ovo sve što je kolegica Marija 
rekla, neću duljiti, sve je jasno i naš Klub će ovaj Prijedlog prihvatiti.“ 

 
DINKA MATIJEVIĆ: „Samo ću kratko reći s obzirom da smo sada imali situaciju s 

izvješćima za 2020., Program rada Gradskog vijeća, sve ono što je predviđeno, izvješća 
ustanova, gradskih tvrtki, molim službe da vode brigu da zaista dinamikom kako je i 
planirano da tako dolaze i na sjednicu, da se više ne događa da raspravljamo o nečemu nakon 
dvije godine.“  

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

Prijedlog na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 13 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“ na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 2. Statuta Grada Nove Gradiške 
(„Novogradiški glasnik“ broj 1/18, 2/21), donijelo je 

 
 P R O G R A M     R A D A 

Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za 2022.  
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KLASA: 022-06/21-01/31 
URBROJ: 2178/15-01-22-4 
 

(Program rada je prilog Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 

Točka 8. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE 
SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA  NA PODRUČJU GRADA NOVE 
GRADIŠKE 
 
 U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Tomislav Sigurnjak, 
dipl.ing.geodezije, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 
 MARIJA MIHALJEVIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ-a: „S obzirom na obrazloženje 
Pročelnika i na Zakon o gospodarenju otpadom, Klub vijećnika HDZ-a će prihvatiti Odluku.“ 
 
 SARA ŠEFER u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja Vinka 
Grgića, nakon što je pozdravila nazočne: „Nezavisna lista je također razmotrila Prijedlog 
odluke i mi bismo samo pohvalili i istaknuli ono što je pozitivno, a to je da nema nikakvog 
poskupljenja, vidimo sada i svjedoci smo toga da određeni gradovi poskupljuju cijene 
komunalnog otpada i zbrinjavanja i sakupljanja.  

Stoga će Nezavisna lista grupe birača Vinka Grgića prihvatiti ovaj Prijedlog.“ 
 
Budući se za raspravu više nitko nije javio, Predsjednica Gradskog vijeća stavila je 

Prijedlog na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 13 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
84/2021.9, te članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nove Gradiške („Novogradiški 
glasnik“ broj 1/18, 2/21), donijelo je 

 
O D L U K U 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  
na području Grada Nova Gradiška  

 
KLASA:  351/01/21-01/07 
URBROJ: 2178/15-01-22-06 
 

(Odluka je prilog Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 

Točka 9. PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI K.Č. BR. 3818/6, 3818/7, 3818/8 I 3818/9 
UPISANIH U ZK.UL. BR. 631 K.O. NOVA GRADŠKA 
 
 
 U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Tomislav Sigurnjak, 
dipl.ing.geodezije, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. 
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 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
 

ZORAN GAZIBARIĆ u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja 
Vinka Grgića: „Klub Nezavisne liste gospodina Vinka Grgića pregledao je dostavljene 
materijale, Pročelnik je sve lijepo objasnio i Klub vijećnika će prihvatiti ovu Odluku.“ 

 
TOMISLAV BEČIREVIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ-a: „Klub HDZ-a razmotrio je 

ove materijale. Ono što želimo reći i u našem programu vrlo često smo bili vrištali za taj Vrtić 
koji se treba napraviti.  

Aludirajući na ono što je na početku rečeno kroz medije da bi se tu gradila i škola u 
neposrednoj blizini što bi, s obzirom na broj djece koje idu u područne škole omogućile 
dostojanstvene uvjete toj djeci malo daljnjoj, a ne da 15.-tak djece sjedi u osam razreda s 
jednom učiteljicom u tim područnim školama, što ima smisla i ta škola i taj vrtić. 

Možda sada trenutno ima potrebe, međutim, kunemo se u to gospodarstvo, idemo 
CEKOM, idemo u nekakve druge projekte koji se najavljuju, nama će vrlo uskoro osim i te 
škole i toga vrtića trebati jedan ozbiljan hotel s četiri ili pet zvjezdica i takve stvari. 

Možda je to sada nekakva utopija, ali to je sve nešto što mi moramo razmišljati kao i o 
povećanju nekakvih građevinskih čestica na atraktivnim lokacijama gdje bi ti ljudi  gradili 
kuću jer svjedoci smo u zadnje vrijeme da i toga nam nedostaje. 

Možda sam malo preširoko otišao međutim sve to veže jedno i drugo i mi kao Gradsko 
vijeće, odnosno vi kao Gradska uprava o tome morate voditi računa i to dugoročno tako 
planirati. 

Mi ćemo ovo podržati. Kupovinu smatramo da je ovo korektna i realna cijena s 
obzirom na dane trenutke.“ 

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

Prijedlog na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 13 „za“, nitko „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 34. stavak 1. alineja 13, Statuta Grada Nove Gradiške 
(„Novogradiški glasnik“ broj 1/18.), donijelo je 

 
O D L U K U 

o kupnji kč.br. 3818/6, 3818/7, 3818/8 i 3818/9 upisanih u  
zk.ul.br. 631 k.o. Nova Gradiška  

 
 
KLASA: 940-02/22-01/22 
URBROJ: 2178/15-01-21- 
 

(Odluka je prilog Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 

Točka 10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 
GRADA NOVE GRADIŠKE 
 
 U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnijela je Vera Trobić, ravnateljica Dječjeg 
vrtića Nova Gradiška. 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je raspravu. 
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 DAVORIN SLIŠURIĆ u ime Kluba vijećnika HDZ-a: „Predsjednica Kluba mi ovako 
uvijek da zgodne točke Dnevnog reda pa ljudi misle da sam ja zločest, a zapravo nisam. 

Na dosadašnjim točkama Dnevnog reda, a i prijašnjima, bilo je očito jasno da Klub 
HDZ-a raspravlja i odlučuje o aktualnim temama. Dakle, one teme od točke 2. do 6. nisu bile 
aktualne već su bile zastarjele, bez predmetne. 

Iz toga razloga, što se tiče ove točke Dnevnog reda, Predsjednica Kluba je kod 
usvajanja Dnevnog reda u biti rekla stav Kluba vijećnika ali mi smo nastojali da ova točka ne 
dođe na Dnevni red, međutim većinom glasova ona je došla i o njoj moramo legitimno 
raspravljati. 

Ja nažalost moram konstatirati, imate jezične pogreške, da ne kažem nešto drugačije. 
Dakle, Prijedlog povećanja cijene učešća roditelja, trebalo bi sudjelovanja roditelja ili 
sudioništva roditelja jer učešće je istočna varijanta. Toliko o tome, o samome nazivu akta, tko 
ne vjeruje neka malo pogleda. 

Mi smo bez obzira što smo dobili to u petak negdje oko 12,00 sati tu točku Dnevnog 
reda, mi smo nju na brzinu da tako kažem razmotrili ali kako je brže, bolje došla na sjednicu 
Vijeća tako smo i mi na isti način o njoj raspravljali smatrajući da je ta Odluka ishitrena, da je 
ona u biti nepotrebna, da je to značajno povećanje sa 500,00 kuna na 600,00 kuna za Vrtić. To 
su iznosi koji su vrlo, vrlo visoki i usudio bih se reći da za obitelji koje imaju vrtićku djecu 
predstavljaju jednu vrstu harača. 

Mi smo ovdje, a i Gradonačelnik je u uvodu rekao kakvi se rezultati popisa 
stanovništva 2011. - 2021. i kako je grad Nova Gradiška prošao i svi smo istoga stava da ovaj 
grad kao i druge jedinice lokalne samouprave mora pojačati demografske mjere na način da 
popravimo demografiju u vidu većega broja rođenih na godišnjoj razini. 

Međutim na ovaj način na koji mi danas radimo i kako mi danas radimo to ovaj Grad 
neće postići, to ova Gradska vlast neće postići, ni to ovaj Vrtić neće postići niti sa sadašnjim 
vrtićima niti sa budućim vrtićima. 

Očekivali smo analizu zašto baš 100,00 kuna, zašto nije 75,00 kuna ili zašto nije 
105,00 kuna i onda smo na drugoj stranici vidjeli jednu nemuštu analizu koja bi otprilike bila 
PMC = FP:PBD:12. Gospodo, je li to ozbiljna analiza, pa to je za Dječje gradsko vijeće. 
Nemojte se ljutiti, to je zaista za Dječje gradsko vijeće. Nemojte nas toliko podcjenjivati, 
mogli ste sjesti, napraviti dubinsku analizu. Vidimo mi da ima novozaposlenih, znamo mi 
kakve su plaće u Vrtiću ali morate dati neku podlogu za odlučivanje. Ova analiza to 
definitivno nije, da li se nešto iza toga krije ili ne, ja nisam detektiv, mi nismo detektivi 
nećemo u to ulaziti, međutim ovakvu analizu, ako je ovo analiza, ne znam što bi to moglo biti, 
prikaz sadašnje cijene i budućih cijena, pa mislim to zaista nema smisla. 

Na kraju, Klub vijećnika HDZ-a kao što vidite kroz sve ove sjednice je bila 
afirmativna i konstruktivna oporba, na kraju digli smo ruku i za usvajanje Proračuna, s time 
smo kod najvažnijeg akta Grada pokazali da smo afirmativni i konstruktivni, ali tražimo od 
vas da cijenite opoziciju, da ne stvarate od nas ljude za koje pretpostavljate da ćemo dizati 
ruku za ovako nešto. 

Dakle, Klub vijećnika HDZ-a iz svega ovoga što sam iznio, će biti protiv.“ 
 
VLATKO GREINER u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste grupe birača nositelja 

Vinka Grgića: „Prije svega, slažem se s Vama gospođo Predsjednice da te točke trebaju 
stvarno biti pravovremene da nam se ne događaju ovakve stvari. Jednostavno dogodilo se i što 
je tu je ali svakako bi tu točku Dnevnog reda da li na ovoj sjednice ili sljedećoj imali i morali 
bi je raspraviti.  

U ime Kluba vijećnika stav je sljedeći, dakle bivša vijećnica iz HDZ-a, gospođa 
Ljiljana Lukačević, je inzistirala koliko puta, a to zna i Ravnateljica jako dobro da nam treba 
u Vrtiću psiholog, da nam treba u Vrtiću pedagog, da nam treba u Vrtiću zdravstveni voditelj, 
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čak se i ponudila da sudjeluje u kreiranju svega toga i sudjelovanja ona kao psiholog i 
podržavala je to definitivno da naš Vrtić takve stručnjake ima, pogotovo odgajatelje koji 
imaju veze s radom s djecom s poteškoćama u razvoju, odgajatelja, tehničko osoblje i tako 
dalje. 

Sve to košta. Te plaće koštaju, ti odgajatelji koštaju. Jučer gledam Dnevnik kažu plin 
ode na 70 posto. Koliko će Vrtić imati plina? Tko to zna? Da li je dovoljno 600,00 kuna što će 
roditelji plaćati? 

Grad daje mislim oko pola milijuna, Gradonačelniče, koliko se ne varam, pola 
milijuna dajemo i sada smo digli za 100,00 kuna i sada dižemo revoluciju, a imamo  
psihologa, defektologa, zdravstvenog voditelja i osoblje ustvari odgajatelje koji imaju i rad s 
djecom s poteškoćama u razvoju, a prije toga je bila cijena Vrtića 600,00 kuna. Možemo 
praviti dramu od ovoga, ne moramo, možemo ostati gdje jesmo i ne moramo, a možemo i 
podići. Što ako naša Vlada, to jest Vaša Vlada, gospodin Plenković, pa podigne još i plina i 
struje, a što ćemo onda? Tko će to platiti? Razmislimo o svemu ovome. 

Mi ćemo prihvatiti ovo Izvješće definitivno. Grad sudjeluje po mojoj procjeni oko 
pola milijuna kuna, da li ćemo morati još povećati ili nećemo, ne znamo, uglavnom pomoći 
ćemo, sufinancirati ćemo koliko god bude trebalo. 

Mislim da ovih 100,00 kuna nije revolucionarno ništa, sve ide gore, imamo nove 
djelatnike, režije idu gore, plin ide 70 posto gore. Što će biti, kako će biti, Bože pomozi. 

Prihvaćamo ovo.“ 
 
DINKA MATIJEVIĆ: „Naime, mi smo pri donošenju Proračuna razgovarali oko 

povećanja cijene Vrtića i sjećate se s obzirom  da ste i vi iz HDZ-a podržali Proračun, 
predvidjeli u masi sredstava dakle povećanje sredstava iz dijela uplata roditelja iz jednog djela 
i drugog djela su došla čak i povećanja iz Gradskog proračuna. Mi bi ovdje bili najsretniji 
kada bi mogli da Vrtić bude bez ikakve naknade. Ja sam sigurna da to Gradonačelnik sigurno 
želi da sva djeca imaju besplatni vrtić, ali to ne može podnijeti naš Proračun, ali podržali ste 
Proračun. Zaista je nemoguće sada u ovom trenutku sve namiriti iz Proračuna, puno je 
zahtjeva, puno korisnika. 

Prema tome, cijena Vrtića nije podizana ne znam od kada, od 2012., dakle u ovom 
periodu je sve poskupjelo, a ne samo o čemu pričate. 

Gospodin Greiner je rekao od hrane i sve ostalo, mislim da je to sada jedini način da 
izađemo u susret da se ne pojavljuje taj gubitak u Proračunu našeg Vrtića. Ako roditelji svi 
koji ne mogu podnijeti tu cijenu postoji Socijalni program gdje je i to predviđeno za pomoć 
roditeljima s više djece i svi ostali koji ne budu imali mogućnost, obratiti će se Gradskim 
službama i Gradonačelniku i sigurno će se u tome dijelu pomoći.“ 

 
MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ: „Ja ću samo kratko reći. Strašno se ježim 

kada netko, nebitno tko, kaže zbog broja djece, zbog demografske slike treba imati što više 
djece… 

Ja imam jedno dijete i cijena Vrtića mi apsolutno ne igra nikakvu ulogu hoću li ja ići 
na drugo dijete, treće, peto, znači ne.  

Tih 100,00 kuna zapravo smatram poprilično dobrim povećanjem, a sada ću vam reći 
zašto. 

Ja govorim za svoje dijete koje ja ostavim uredno u pola osam u Vrtiću i dođem po 
svoje dijete u četiri sata. Moje dijete je tamo zbrinuto i sito i presvučeno, s mojim djetetom se 
radi, tamo sada i pedagog će doći, ima i psiholog, ima zdravstveni djelatnik ako se nešto 
dogodi. 
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Ja smatram da stvarno 100,00 kuna za sve te ljude koji rade s našom djecom, to 
povećanje roditeljima neće predstavljati neku veliku stvar, a da će se netko odlučiti na drugo, 
treće, peto dijete zbog cijene Vrtića baš i nije tako.“ 

 
LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ: „Nastavno na apel Gradonačelnika na početku sjednice 

Gradskog vijeća kada je rekao da bi mi iz oporbe se trebali brinuti za ljude koji su za nas 
glasali, ja sam na prošloj sjednici Gradskog vijeća u ime tih ljudi, ali mislim i ima onih koji 
nisu glasali za mene, rekla da ne bi trebalo ići s poskupljenjem cijene Dječjeg vrtića jer 
osnivač je možda mogao premostiti to da u ovoj teškoj situaciji još ne budemo dodatni teret 
našim sugrađanima. 

Međutim, evo toliko je uvažena moja želja da se brinem o našim ljudima da je odmah 
na idućoj sjednici Gradskog vijeća uvršteno poskupljenje.“ 

 
DAVORIN SLIŠURIĆ: „Mi ovdje to svi pričamo jednako samo na različite načine 

jer ja nisam dovodio, Klub HDZ-u nije dovodio u pitanje broj zaposlenih. Naravno da treba 
pedagog, naravno da treba viša medicinska sestra i tako dalje.  

Ja o tome nisam ni riječ rekao. To treba i to Vrtić mora imati i to Vrtić mora platiti 
naravno, kao što svi koji radimo za to moramo dobiti plaću tako i oni koji rade u Vrtiću. 

Ja sam govorio o analizi, ja sam govorio upravo o onome što je kolega Greiner rekao, 
stavimo na papir bruto plaće, stavimo na papir energente, stavimo na papir higijenu, stavimo 
na papir određene stvari koje uvjetuju cijenu Vrtića. Napravimo analizu i ako je to i 105,00 
kuna po toj analizi i 110,00 kuna, HDZ će dići ruku, ali na ovaj način PMC = FP: s nešto, 
nemojte, nije u redu, zaista nije u redu. 

Sve razumijem, shvaćam i da je dopuna Dnevnog reda i da treba određene rokove, ali 
nemojte na taj način raditi, ja vas molim zaista. 

Evo Predsjednice, nemojte i nismo svi bedasti i ludi. U svojim firmama koji smo 
zaposleni, svi radimo planove, svi radimo analize, a nije to špansko selo da kažem. 

Napravite kvalitetnu analizu, ako je 110,00 kuna ta analiza pokazala, iako se mi 
slažemo, mi ćemo dići ruku za 110,00 kuna, ako je 85,00 kuna, onda je 85,00 kuna – mi ćemo 
dići ruku, ali dajte nam podlogu, ovo nije podloga. Nemojte se ljutiti, ali zaista nije podloga 
Ravnateljice. 

Ja Vas cijenim i poštivam kao izuzetnog stručnjaka, ali ovo nije podloga, nije materijal 
za pravovaljano odlučivanje na Gradskom vijeću i donošenja bitne odluke za Grad i građane 
Nove Gradiške. 

To je razlog zašto će Klub vijećnika HDZ-a biti protiv, ne zbog novog zapošljavanja, 
ne što plin ide 70 posto, što benzin ide ne znam koliko posto, stavimo na papir i napravimo 
analizu. Imate Stručnu službu u Gradu koja to zna i  relativno brzo i kvalitetno napravi. Klub 
vijećnika HDZ-a će dići ruku kada ta analiza bude kvalitetna i kada bude realno pokazivala 
razloge za povećanje cijena. 

100,00 kuna nekome puno, nekome manje, to je relativno kao i dubina bazena, ali 
nekome je zaista to puno, vjerujte mi, ali nekome nije na primjer ništa. 

Međutim, mi moramo voditi brigu o građanima, onima koji nemaju, a ne o onima koji 
imaju, oni se i sami za sebi pobrinu.“ 

 
VLATKO GREINER: „Meni je drago, kolega Slišurić što se mi slažemo i u 

razmišljanju, međutim jedno pitanje. Kako napraviti analizu kada sinoć čujemo u Dnevniku 
da će plin otići 70 posto gore, da je panika u cijeloj Državi. Kako da napravimo analizu? 

Mi ne znamo koliko će uopće plina Vrtić imati? Nije to samo jedan vrtić. Razumijete  
me? A gdje je još hrana, gdje je još ishrana, što će biti s mlijekom, što će biti s kruhom, s 
mesom, razumijete? To je vrlo teško sada napraviti. 
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Možda za šest mjeseci kada vidimo kada to sve bude nekako sjelo na svoje pa znamo, 
to je to, više ne ide niti gore, niti dolje, pa onda možemo nekakve analize praviti. 

U ovom trenutku, moje mišljenje skromno je da mi ne možemo sada nikakve analize 
praviti kada sam sinoć čuo da plin ide 70 posto gore. Nemoguća misija.“ 

 
DAVORIN SLIŠURIĆ: „Gospođa Ljilja, vjerojatno i Gradonačelnik vrlo dobro znaju 

kako se prave analize. Nije to nekakav problem, neka cijene skaču, to nije uopće bit, to je na 
kraju analiza, to nije sveto pismo, ali je nekakva podloga. Ali mi ovdje nemamo nikakvu 
podlogu gospodine Greiner. 

PCR/MPC:100:12, pa nemojte, mislim. Možemo otići na kavu, poslije se zezati na tu 
foru ali to nije za Gradsko vijeće. Ne znam što bih rekao, razumijte me i razumijte nas da za 
to ne možemo dići ruku uz najbolju volju.“ 

 
DINKA MATIJEVIĆ: „Kolega Slišurić, ja Vas moram podržati. Ravnateljica je 

zaista trebala napraviti, sada smo govorili poskupljenja nije bilo od 2012. godine. Puno toga je 
poskupjelo od te do 2021. i slažem se s obzirom da je to ostvareno, arhiva u dokumentaciji 
donose se o tome odluke, da treba ozbiljnije pristupiti kada je u pitanju poskupljenja, 
pogotovo, naravno kada se radi o našim sugrađanima koji zaista ne vole poskupljenja i treba 
im dobro objasniti zašto do toga dolazi, tako da prihvaćam ovu sugestiju. 

Ravnateljice, ako bude nekakvih još dodatnih poskupljenja, napraviti će te bolju 
analizu.“ 

 
TOMISLAV BEČIREVIĆ: „Nešto bih samo pitao Ravnateljicu. Dječji vrtić ima i 

Upravno vijeće, je li tako? Znači, ovo poskupljenje je bilo na Upravnom vijeću? Možete li mi 
reći, s obzirom da nema predsjednice Upravnog vijeća, gospođe Marijane, kako je Upravno 
vijeće glasalo? Jednoglasno?“ 

 
DAVORIN SLIŠURIĆ: „Evo neke analize na brzinu. Umag, Belišće, Obrovac, 

osiguran besplatan smještaj mališana u dječje vrtiće, Komiža, Sinj, Orahovica 440,00, Sinj 
420,00 kuna, Kutjevo 480,00 kuna, Split 480,00 kuna, Beli Manastir 492,00 kuna. Po 270,00 
kuna ima puno, a ima i gradova odnosno jedinica lokalne samouprave odnosno općina gdje je 
besplatno. 

Prema tome to 500,00 kuna, 600,00 kuna, to ovako malo djeluje, bez analize, malo 
pijačno.“ 

 
VINKO GRGIĆ: „Ja molim u buduće pročelnike, ravnatelje, direktore gradskih 

tvrtki, sve one koji dolaze ovdje i čije se točke razmatraju, a molim Vas cijenjena 
Predsjednice, da im kažete da ubuduće sve materijale, sve analize, da stave u materijale. 

Znači, zašto se bojite papira? Zadnji puta se zaborave kopije katastarskog plana, sada, 
nemojte se bojati, nemojte se stidjeti, sve ono što napravite, pripremite sjednice, stavite. 
Možda ćemo morati imati nosače za to, ali netko će doći i donijeti će to sve skupa da ljudi 
imaju zaista o čemu raspravljati, da imaju kompletnu dokumentaciju, da imamo sve. To je 
prvo. 

Sada bih na raspravu, što bi rekao Mažuranić harač, rajo harač tako je otprilike 
gospodin Slišurić krenuo, samo jednom spomenuo harač. 

600,00 kuna, nemojte se ljutiti ako kažem, ali vjerojatno je bila cijena i u onom 
trenutku kada ste Vi vršili dužnost gradonačelnika, znači prije desetak i koju godinu, 600,00 
kuna, isto i zato me sada smeta, odjednom harač, to nije bio harač, to je bilo nekada 
optimalna, dobra, potencijalna cijena. Deset godina kasnije ili koju godinu više, Vi će te mi 
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reći, od jednom to postaje harač. Zašto postaje harač? Zato što dolazi do povećanja, a zašto je 
došlo do povećanja zato što smo prije tri godine smanjili to na 500,00 kuna. 

Analize, potpuno dobre kritike i što se tiče ravnateljice, međutim zašto smo došli do 
tih 600,00 kuna?  Pa zato da vratimo na početno stanje. To nam je bio cilj njenih analiza, 
njenih stvari da to bude točno toliko koliko smo imali prije, da ne dižemo lipe u odnosu na 
Vas, u odnosu na gospodina Vukovića,  u odnosu gospodina Bigovića. To nije harač. 

Prije tri godine smo smanjili to na 500,00 kuna i to je Gradski proračun koštalo 
otprilike pola milijuna kuna. 

Sada dolazimo do situacije da više to nemamo, jednostavno nemamo dodatnih pola 
milijuna kuna za tu svrhu.  

S druge strane spominjete druga mjesta i druge gradove, ja ću Vam reći prvo ste 
spomenuli Umag, odlično, gradonačelnik, moj kolega, prije dvije godine je dobio Nagradu 
Europske unije za najboljeg gradonačelnika malog mjesta i on je eksponirao tu priču kod 
njega je dječji vrtić besplatan.  

Prvom prilikom ja kažem, Vili, kako je kod tebe besplatno, ok, turizam, ono-ovo. 
Kaže, to je samo prezentirano, ulaz je besplatan, a izlaz se naplaćuje odnosno upisnina je 
besplatna ali kuhinja se kod njih naplaćuje. Kod nas je kuhinja ništa. Znači, oni namjerno 
stavljaju, da ne kažem populističku foru, kod nas je besplatan, ali kuhinja se naplaćuje, kao u 
osnovnoj školi. Besplatna je škola ali svaki mjesec se plati 50,00 kuna djeci za sendvič ili bilo 
što drugo. On je napravio jednu stvar da bi dobio na drugoj, uzeo na ćupriji, a vratio je na 
kapiji, na mostu tako da je to priča koja je, koja stoji. 

Mi ne možemo dobiti više od 600,00 kuna odnosno jer nismo niti tražili. Ne daj Bože 
da se rade ove analize na tjednoj ili na mjesečnoj bazi ćemo na svakom Gradskom vijeću doći 
do rebalansa Proračuna za Vrtić, ne daj Bože. Svjesni smo činjenice, kolega Greiner je rekao, 
Vi ste rekli, to je tako. Na žalost sve odlazi gore, dokle to? 

Onoga trenutka kada budemo svjesni, a to će biti kada uzmemo našu plaću pa stavimo 
na jednu, drugu stranu pa kada nam ostane ono malo, onda će biti veliki problem. Nije bila u 
maniri ono 100,00 kuna u maniri, pa čak i bivšeg premijera koji je rekao hiljadu eura. Gdje su 
njegove analize bile, hiljadu eura za svako novorođeno dijete. Kada je državna razina, onda je 
premijer, ona je najviše mjesto u našoj Domovini pa nitko nije tražio analize, kod nas je to 
100,00 kuna ali 100,00 kuna zato što vraćamo na ovo staro. Nemamo drugoga, a htjeli smo 
inicijativom Vaše bivše gradske vijećnice koja je stalno s pravom komentirala da nemamo 
zdravstvenog djelatnika, da nemamo pedagoga, da nemamo psihologa, da nemamo ljude koje 
bi trebali, sada ćemo ih imati ili ih već imamo, ne znam kakva je situacija ali znam da ćemo ih 
imati. 

To znači da će naša djeca uživati  ono sve što je zakonodavac propisao i zbog njih i 
zbog sebe, a te ljude treba platiti ali da ne mislite da se prema Vrtiću odnosimo kao prema 13. 
prasetu, da ne mislite da ne vodimo brigu i svake godine rapidno povećavamo cijene za 
otprilike jednaki broj djelatnika, za otprilike troškove koji će biti veće pa ću vam samo ako mi 
dopustite u nekoliko godina pročitati. 

2017. godine Grad Nova Gradiška  je u Proračun osigurao za Dječji vrtić 2.563.000,00 
kuna, 2,5 milijuna kuna. Već sljedeće godine 2018. - tri milijuna kuna, 2019. - 3.404.000,00 
kuna, 2020. - 4.199.000,00 kuna, 2021. još više i 2022. – 4.382.000,00 kuna.  

Znači, u odnosu na onaj prvi Proračun kojeg smo, većina ovih ljudi upravljala i 
predlagala, bilo je 2.563.000,00 kuna, ove godine za istu tu priču izdvajamo 4.382.000,00 
kuna, znači povećanje od 1.818.000,00 kuna ili 71 posto više. 

Dajte, molim Vas recite 2017. na Vašu plaću jeste li dobili kad povećanje od 71 posto 
u odnosu na sve? To ne postoji. Znači, stvarno dajemo sve i odrekli smo se mnogih projekata 
koji bi bili možda vidljiviji jer ovo je nevidljivo praktično i ne bih htio da sada iziđe iz ove 
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kuće, iz ovog prostora priča evo oni deru nas na tome, hoće još 100,00 kuna više, hoće 
napraviti da to bude neisplativo. Nažalost nije tako. 

Mi vodimo brigu, međutim da smo ostali na onih 500,00 kuna, znači morali bi 
osigurati još 500.000,00 kuna što je ukupno skoro pet milijuna kuna, a sada evo kada već smo 
tu, da ne mislite da se opet maćehinski odnosimo i na druge ustanove, pa imamo tu i Dječji 
vrtić i Knjižnicu, Gradski muzej i Pučko otvoreno učilište, Javno vatrogasnu postrojbu. Neću 
vam nabrajati sve ove godine, ali ću uzeti 2017. godinu gdje su sve te ustanove imale, dobile 
od Grada, iz Gradskog proračuna 5.082.000,00 kuna, da danas one imaju 8.204.000,00 kuna. 

To su ogromne razlike oko 70.-tak posto i ne možemo reći, ti ljudi imaju dobre, 
solidne plaće, ti ljudi imaju sve bolje i bolje uvjete za rad i naravno to što očekujemo od njih. 

Tako da ovo povećanje nije niti toliko paušalno već je u duhu priče koja je zadnjih 
desetak, petnaestak godina bila 600,00 kuna pa sada vraćamo na to, a sada ćemo vidjeti da će 
matematika u kasnijoj fazi pokazati da ipak neće doći do povećanja, a ako dođe to mora biti 
samo isplativo, a samo isplativo je preko roditelja i preko Grada. Očito da ćemo morati dizati 
još cijene. 

Pričali smo o Odlagalištu koje ima odličan rezultat i ne samo prije dvije godine, već i 
prošle godine, međutim cijene ostaju iste i svagdje se događa, pogledajte Zagreb gdje cijena 
odvoza smeća rapidno rastu nekoliko puta više. Mi smo ostali na istoj i truditi ćemo se da to 
bude tako. 

Vjerujte da smo ovo morali napraviti, moramo vratiti, pričamo o ovih 600,00 kuna i 
nadati se da će to ostati tako.“        

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

Prijedlog na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške glasovanjem 8 „za“, 5 „protiv“, bez 

„suzdržanih“, na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 2. Statuta Grada Nove Gradiške 
(„Novogradiški glasnik“ broj 1/18, 2/21), donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o Izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi  

Grada Nova Gradiška  
 
KLASA: 550-01/22-01/01 
URBROJ: 2178/15-01-21-3 
 

(Odluka je prilog Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 
 
 Po završetku zadnje točke Dnevnog reda, Predsjednica Gradskog vijeća zaključila je 
rad 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške u 12,40 sati. 
 
 
VODITELJ ZAPISNIKA          PREDSJEDNICA 
                   GRADSKOG VIJEĆA 
Nela Bednarik                       Dinka Matijević, struč.spec.oec. 
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KLASA: 029-02/22-01/06 
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