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RAZGOVOR S DUBRAVKOM GUBIĆEM, PREDSJEDNIKOM HDSSB NOVA GRADIŠKA

HDSSB NEZADOVOLJAN ODNOSOM S KOALICIJSKIM PARTNERIMA

Kakvi su odnosi u koaliciji?

HDSSB- u kao da je suđeno da u koaliciji u Gradskom vijeću funkcioniramo kao oporba.Unatoč
nastojanjima da se ne ponavlja situacija iz bivšeg mandata kada smo dobivali informacije
samo na Gradskom vijeću i temeljem materijala, ta situacija se i sada nažalost ponavlja. Kao
partneri u obnašanju vlasti, ako stvaramo većinu u donošenju odluka, onda očekujemo da
sudjelujemo u dijelu pripremama materijala i bitnim projektima o kojima se trebamo dogovoriti
prije sjednica.

Posljednja sjednica je to ponovo pokazala jer samo ne da nismo konzultirani već nismo ni znali
da će na dnevnom redu biti točka 11., pred sam kraj sjednice (o povećanju cijene odvoza
smeća). Ostali smo zatečeni i želim još jednom istaknuti stav HDSSB-a da nismo suglasni s tom
odlukom jer još nije vrijeme za povećanje cijena. Uz obrazloženja da se otpad mora razvrstavati
spremni smo to prihvatit ali ne i povećanje cijena. Smatramo da ako je tvrtka gradska i u
problemu, Grad kao osnivač i vlasnik ako treba neka pomogne kako bi tvrtka popravila svoje
financijsko stanje, jer se ne radi o velikom iznosu. Znači da se iz svog tekućeg poslovanja
odnosno proširenja djelatnosti, sakupljanja i recikliranja pronađu rješenja za dodatne prihode, a
ne na teret građana.
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Želim naglasiti kako nema logike da odvoz smeća u pojedinim općinama bude po nerealno
niskim cijena, a da Novogradišćani plaćaju najvišu cijenu odvoza smeća koji su tu najbliži. Mi
smatramo da to nije u redu ali i tu odluku je HDZ donio bez konzultacije s HDSSB-om. Kada to
iznesemo na Gradskom vijeću, jer nije bilo prilike za dogovor kod usklađivanja, djeluje da se
partneri stalno oko nečega svađaju. A zapravo nema pravovremene suradnje oko donošenja
odluka. Vrhu ekipe HDSSB-a čine iskusni ljudi, dokazani poslovnim uspjesima i renomeom u
gradu, koji mogu i žele surađivati, ali naš koalicijski partner uvijek sam odlučuje. To dokazuje da
imamo djelomičan problem i pitanje do kada će takvo ponašanje HDSSB tolerirati

Napravite osvrt na izbore za Vijeća mjesnih odbora

U ovom trenutku i u globalu HDSSB je zadovoljan postignutim rezultatima sa izbora za vijeća
Mjesnih odbora. Prvi puta smo išli u koaliciji sa partnerima HSP-om, Hrvatskom zorom i
Zavjetom za Hrvatsku. No ponavlja se situacija o kojoj sam već govorio da je u Mjesnom
odboru Ljupina kod formiranja vijeća odnos je bio 4 HDZ, a tri mjesta HDSSB sa koalicijom,
gdje je HDZ uzeo sva tri prva mjesta.Nismo dobili ni jednu funkciju i to je smiješno pa i žalosno.
Mislim da je to prebahato i nekorektno ponašanje prema HDSSb-u i samo dolijevanje ulja na
vatru. HDSSB to nikako ne može tolerirati. Poručujem mještanima Ljupine koji su dali HDSB-u
povjerenje da ćemo se zalagati za njihove interese i nastojati kroz aktualan sat i vječnićka
pitanja zalagati za rješavanja njihovih problema. Zanimljiva je situacija i u vijeću MO Prvča gdje
je napravljena koalicija HDZ i SDP. I to je možda znakovito, gdje su se dogovorili i dva mjesta
dodijelili HDZ-u a jedno SDP-u! Možda je to na pomolu neka nova koalicija.!Ako to njima ne
smeta mi nemamo ništa protiv.

Recite nešto o stanju u gradu

Pohvalno je što se rade zahvati na uređenju ulica i kolnika, što se gradska vlast zalaže da
građanima osigura bolje uvjete života. Zahvaljujem, ne samo gradskoj upravi već svima koji su
doprinijeli na dosada poduzetim aktivnostima i poticajima i omogućili tvrtkama Atlantic grupa i
Klimaoprema da bez poteškoća dobiju mogućnosti za realizaciju izgradnje tvornica u
Industrijskom parku. Projekt Atlantic grupe je veliki i značajan projekt za Novu Gradišku i zato
se zasluge za njegovu relaizaciju ne mogu svojatati. HDSSB zahvaljuje svima koji su tome
doprinijeli. Bilo je mnogo projekata koji su bili ovdje na početku pa su nestali tko zna gdje. Nova
Gradiška sustavno tone već 20 godina, djeca nam odlaze nakon završenih studija u druge
mjesta jer se ovdje ne mogu zaposliti. Apelirali smo na župana i dožupana da se omogući
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Novogradišćanima mjesta ne smo kod zapošljavanja nego i izvođenja radova na bolnici i drugim
projektima, nema razumijevanja već se sva vrata otvaraju samo Brođanima.To nije dobro ni za
naš grad ni za odnose sa Županijom.HDSSB ne želi opstruirati ni jedan dobar razvojni projekt
ali želimo da se naš koalicijski partner prema nama odnosi korektno.

Što je s projektom zgrade u Biogradu na moru?

Zgrada odmarališta u Biogradu na moru čiji je vlasnik Savez sportova Nova Gradiška je već
godinama u katastrofalnom stanju. Potrebna su velika sredstva za njezinu sanaciju.
Gradonačelnik Željko Bigović je rekao da bi Grad otkupio zgradu i ulagao u nju. To nije realno
jer gradonačelnik zna što ga je dočekalo u Gradu, u kojim je problemima Grad, koliko je
proračun mali, zaduženja maksimalna,i iz svih tih razloga sada nije vrijeme za tako velika
kapitalna ulaganja.Grad bi se dodatno opteretio i mislim da bi trebalo nekome tko je
zainteresiran za taj objekt dati koncesiju kako bi se spasio od daljeg propadanja. Grad nije u
mogućnosti niti osigurati novac za sanaciju i rad gradskih bazena što je znatno manje ulaganje
od sanacije zgrade u Biogradu što bi stajalo između dva do tri milijuna kuna. .

Zagovornici ste Vodenog parka u Novoj Gradiški ? Zar to ne bio također prevelik izdatak
u ovoj besparici za Grad?

HDSSB je zagovornik vodenog parka, mi smo ga prezentirali u Gradskoj vijećnici i još uvijek
stojimo iza tog projekta. Mnogi su protiv njega, naročito oni koji nisu ni bili na našoj prezentaciji
jer bi se on radio u etapama. Ne samo da bi ga Grad mogao napraviti putem privatnog
partnerstva već ga možemo ponuditi na tržište kako bi se javio ulagač. Naravno da HDSSB-u ni
na pamet ne pada da pravimo "nove Daruvarske toplice", ali etapu po etapu moglo bi se
realizirati. Bilo bi poželjno srediti gradske bazene da se tu kupaju naša djeca nego ulaziti u
realizaciju projekta zgrade u Biogradu za koji bi trebala ogromna sredstva kojih Grad u ovom
trenutku ne može osigurati. Naravno da bi HDSSB-u bilo drago da se zgrada snira i omogući
njezino korištenje ali za to treba stvoriti uvjete oko čega se trebamo zajednički dogovoriti.

Koji bi bio Vaš kratak osvrt na Razvojnu agenciju u Industrijskom parku?

Još smo od gradonačelnika Vukovića tražili da Razvojna agencija koja im samo ime u
Industrijskom parku, a nema ni svrhu i smisao zbog koje postoji, da bi ona trebala biti ta za
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aktiviranje projekata od lokalnog značaja kako bi se što više projekta plasiralo prema
fondovima. Novca nema ni u državi pa stoga ni u lokalnoj upravi ali su zato tu fondovi gdje ih
možemo uzeti. Stoga treba probuditi djelatnike te agencije kako bi kvalitetnim projektima mogli
dobiti odgovarajuća sredstva iz raspoloživih fondova na korist svih naših građana i Grada.
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