REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA IVANSKA
OPĆINA KAPELA
OPĆINA VELIKA PISANICA
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
Velika Pisanica, 27. siječnja 2020.
PREDMET: Otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskog sabora g. Gordanu Jandrokoviću i saborskom
zastupniku g. Miri Totgergeliju
- odgovor- dostavlja se
Poštovani i cijenjeni saborski zastupniče g. Totgergeli i predsjedniče Hrvatskog sabora g. Jandroković,
ukoliko Vaš dopis od 24. siječnja 2020. godine treba predstavljati odgovor na pitanje koje smo vam
uputili, a koje glasi „zašto četiri Općine s područja BBŽ nisu pozvane na kolegij načelnika i
gradonačelnika s područja BBŽ“, moramo vam reći da još uvijek čekamo adekvatan odgovor.
Vaš dopis, koji treba predstavljati odgovor na postavljeno pitanje, je puno neistina i netočnih
podataka. Želimo vjerovati da ga niste Vi pisali, jer saborski zastupnici ne bi smjeli govoriti i pisati
neistinu. Molimo Vas da se prisjetite prošle godine, jer na drugi kolegij, kojem je tema bila, kako
navodite, zamolba o svrstavanju u „Panonsku regiju“ prema NUTS 2 klasifikaciji, također NISMO bili
pozvani. Dakle, nije da nismo željeli sudjelovati u raspravi o navedenoj temi, za koju je Vlada RH već
imala napisanu odluku. Iako, i da smo bili pozvani na taj sastanak, što nismo, sumnjamo da bi
mišljenje „seoskih načelnika“ zainteresiralo Vladu RH.
Jasno nam je da predsjednik Hrvatskog sabora trenutno ima puno važnijeg posla nego se dopisivati sa
„seoskim“ načelnicima, zapravo tom kalibru političara trebamo jedino kada se približavaju
parlamentarni izbori, što će se uskoro i dogoditi, tada će opet posjećivati „selo“ i mi ćemo im onda
„kao“ postati bitni.
Ukoliko ni ovaj put nećemo dobiti odgovor predsjednika Hrvatskog sabora g. Jandrokovića, molimo
da ipak dopise sa zaglavljem Hrvatskog sabora, sastavljaju i potpisuju osobe koje se ne služe
neistinama.
Srdačan pozdrav od „seoskih“ načelnika,

Za Općinu Ivanska Željko Mavrin, općinski načelnik _________________________________________
Za Općinu Kapela Danijel Kovačec, općinski načelnik ________________________________________
Za Općinu Velika Pisanica, Fredi Pali, općinski načelnik ______________________________________
Za Općinu Veliki Grđevac, Tomislav Pavlečić, općinski načelnik _______________________________

