
 

 

Poštovane gospođe i gospodo, dragi prijatelji, dragi Kutinčani, 

 

Danas je poseban dan za mene i za moj odnos prema mome gradu. U Kutini živim od 

rođenja. Ovdje sam išao u vrtić, završio osnovnu i srednju školu, nakon fakulteta 

vratio se i našao svoj prvi posao. Ovo je grad gdje su moji roditelji našli svoje mjesto 

za život, a u Petrokemiji mjesto gdje su zaradili svoju mirovinu. Ovo je moj grad i grad 

moje obitelji - njemu dugujem puno toga, a mislim da je došlo vrijeme u kojem mu 

mogu vratiti na najprimjereniji način. 

Zato danas sa ponosom objavljujem da sam se odlučio kandidirati za gradonačelnika 

Kutine  

 

Kutina je grad u kojem se do sada dosta radilo, ali ima još jako puno toga što bi 

trebalo napraviti. Kutina može i mora bolje. Kutini je potreban novi razvojni zamah. 

Siguran sam da sam stekao dovoljno znanja i iskustva da Kutinu pogurnemo u novi 

razvoj. 

 

5 je ključnih tema za budući brži razvoj Kutne:   

1. Na prvom je mjestu poticanje gospodarskog razvoja. Pokrenut ću programe 

kojima ćemo pozitivno utjecati na smanjenje nezaposlenosti. Kutini ćemo 

vratiti ono po čemu je oduvijek bila poznata – snažno obrtništvo spremno na 

brze prilagodbe u suvremenim gospodarskim uvjetima. Osigurat ćemo našim 

obrtnicima potpore za nabavku novih, suvremenijih alata, edukaciju za 

primjenu novih tehnologija kako bi postali efikasniji i konkurentniji. Naši 

poduzetnici moraju dobiti novu priliku kroz pošten i odgovoran pristup u kome 

je najbolje radno mjesto upravo radno mjesto u Kutini. Programi energetske 

efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije bit će osnov novog zamaha 

razvoja poduzetništva. Novi će programi biti i osnova za poboljšanje životnog 

standarda svih generacija naših sugrađana kroz programe socijalnog 

poduzetništva i otvaranje sasvim novih društvenih usluga. Stvaranje uvjeta za 

ostanak naših mladih u Kutini je vrlo važan prioritet našeg budućeg zajedničkog 

posla. 

 

2. Ne mogu se i ne želim se pomiriti s time da naši sugrađani u čitavom nizu 

prigradskih naselja u 2012. godini i dalje nemaju pitku vodu. Želimo našim 



 

sugrađanima osigurati standard normalan za 21. stoljeće, a to je da pitka voda 

dođe u svako kućanstvo u svakom naselju našega grada. Imali smo priliku to 

riješiti prije deset godina, ali se ni uz sufinanciranje Hrvatskih voda koje su na 

svaku našu 1 kunu i tada davale čak 9 svojih to pitanje nije našlo na listi 

prioriteta sadašnje vlasti. Istovremeno taj su problem tada riješile Velika Ludina 

i Popovača i sada imaju preko 95% kućanstava s tekućom vodom iz istih izvora 

iz kojih se napaja i Kutina. Kao i moji sugrađani ne mogu više prihvatiti isprike i 

navodna stručna obrazloženja. 

 

3. U mnogim su naseljima oko Kutine još uvijek velik problem loše ceste. U 

proteklih 3 i pol godine radio sam u županiji na projektima kojima smo 

temeljito obnovili 70 kilometara najprometnije moslavačke i zapadno-

slavonske magistrale. Ovih se dana završava asfaltiranje 12 kilometara potpuno 

obnovljene posljednje dionice županijske ceste od Kutine do Banove Jaruge. 

Siguran sam da ceste u svim naseljima na području grada možemo dovesti u 

red i svakom našem sugrađanu osigurati da ne troši svoje teško stečene novce 

na popravak automobila koji se kvare zbog loših cesta. 

 

4. Kutina do sada ni na koji način nije iskoristila ono što Europska unija pruža, a 

sljedeće godine postajemo punopravna članica te zajednice država. EU ima 

sredstva kojima se mogu rješavati vrlo važna pitanja koja muče i Kutinu, a ona 

su nam na dohvat ruke. Do sada Kutina nije pružila ruku prema njima, dakle 

nije napravila ništa da uzme ta sredstva. Ako to ne učinimo u sljedećem 

razdoblju i ako ćemo ovisiti samo o svojem proračunu – sami ćemo si biti krivi 

što će mnoge naše želje i snovi o boljoj budućnosti ostati neispunjeni.  

 

5. Od Kutine želim ponovo stvoriti živi grad, grad u kojem će se dobro živjeti, grad 

sadržaja za mlade, grad sadržaja za sve generacije, ali i grad zanimljiv i za 

turističke posjetitelje. Želim pokrenuti projekte koji će ovaj ugodan grad izdići iz 

letargije u koju je zapao. Proteklih godina bili smo svjedoci odustajanja od 

mnogih sadržaja koji su ovaj grad činili boljim mjestom za život i za mlade, a 

sadašnja vlast nažalost nije ponudila baš ništa u zamjenu. 

 



 

Osim ovih projekata koje smatram okosnicom daljnjeg razvoja grada ja i trenutno kao 

zamjenik župana radim na poboljšanju situacije u Kutini. Ponosan što sudjelujem u 

projektu koji će omogućiti da ćemo uskoro ponovo moći upisati Kutinu kao mjesto 

rođenja naše djece. Kutina će u proljeće ponovo dobiti rodilište. Zadovoljan sam i što 

intenzivno radim na rješavanju jednog od gorućih problema grada – prihvatilišta za 

azilante. 

 

Kada pogledamo unatrag, treba priznati da je u Kutini dosta toga napravljeno dobro. 

Nažalost neke stvari dolaze prekasno - dobar je primjer za ovu tvrdnju izgradnja 

novog autobusnog kolodvora. Žao mi je što je svim putnicima Kutina čak četiri duge 

godine bila odbojno odredište nakon što je ova gradska vlast srušila stari kolodvor. 

 

Također, neke stvari potpuno su krivo napravljene. Čitava masa novaca, a radi se o 

milijunima kuna potpuno je krivo usmjerena. Neki projekti su pokrenuti u krivo 

vrijeme što ih čini - promašajima. Vrlo konkretno, posljednji je promašeni slučaj i 

primjer krivo postavljenih prioriteta izgradnja novoga gradskog trga. U vrijeme 

rekordne nezaposlenosti i u vrijeme kada još uvijek velik broj naselja nema gradski 

vodovod gradi se trg s fontanom. Bit će to šaka u oko svima koji su posljednjih godina 

ostali bez posla, ali i onima koji već desetljećima, pa i danas - u 21. stoljeću, na 

području našega grada nemaju vodovod ni kanalizaciju. 

 

Stvari treba mijenjati. Svijet se toliko brzo mijenja i samo radom, inovacijama i novom 

energijom možemo pomaknuti stvari. Kutina za to ima snage i može! 

Građane ne možemo muljati. Ovo je mjerljiv posao i građani će sigurno prepoznati 

kvalitetne ljude i kvalitetne projekte. 

Moji sugrađani, pošteni i vrijedni ljudi koji žele živjeti od svoga rada, zaslužili su bolju 

budućnost, i zato im obećavam da ću dati cijelog sebe, raditi i 16 sati na dan kako 

bismo zajedno kreirali svoju budućnost i budućnost Kutine kakvu svi želimo vidjeti - 

dinamičnu, razvijenu i kao grad ugodan za življenje. 


