ZAPISNIK
sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 31. ožujka 2015.
godine
Sjednicu je otvorio Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice) u
10:00 sati.
Prisutni: Željko Starčević, Daniela Belak, Jeronima Bakarić, Hasan Ibrić, Dubravko
Križanović, Milan Sužnjević, Darko Delić, Zdravko Jakopović, Ljubica Masleša, Milan
Rajšić, Željko Rijetković, Vladimir Vaclavek, Goran Cupek, Dejan Darvaš te Darko
Cvetković.
Odsutne: Ljiljana Dmejhal, Sanja Petrić i Đurđica Šetit
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik Grada Garešnice), Tomislav Anđal
(zamjenik gradonačelnika Grada Garešnice), Josip Bilandžija (zamjenik
gradonačelnika Grada Garešnice), Mirela Kozmač (pročelnica Upravnog odjela za
financije Grada Garešnice), Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice), Dražen Bengez (direktor tvrtke
Komunalac d.o.o.), Mladen Ilić (predstavnik HVIDR-e), Melita Lozina (ravnateljica
Gradskog društva Crvenog križa Garešnica), Tomislav Kunješić (zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe Garešnica), Andreja Ognjan (viša stručna suradnica u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i opće poslove na stručnom osposobljavanju) te
predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio je izmjenu dnevnog reda u
pogledu zamjene točke 2. (Aktualni sat) točkom 3. (Izvješće o radu gradonačelnika
Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII. mjeseca 2014. godine) te otvorio
raspravu.
Rasprave nije bilo.
Izmjena dnevnog reda dana je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Izmjena dnevnog reda jednoglasno je usvojena.
Nakon prihvaćene izmjene, predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio
je sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII.
mjeseca 2014.godine
3. Aktualni sat
4. Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2014.
godinu
5. Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za
2014.godinu
6. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2014. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova nabava građevinskog materijala

8.

9.
10.
11.
12.
13.

za održavanje nerazvrstanih cesta u 2015. godini na području Grada
Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova vršenja usluga građevinskom
mehanizacijom u 2015. godini za potrebe Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Kapelica - prve faze
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provođenju Programa javnih
radova na području Grada Garešnice za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za 2014.
godinu
Razno

Predloženi Dnevni red dan je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu
primjedbe na zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća, održane 22. prosinca 2014.
godine.
Primjedbi nije bilo.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik s 12. sjednice
gradskog vijeća.

Točka 2.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII. mjesec
2014. godine vijećnici su primili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u kojoj su sudjelovali: Darko Delić,
Velimir Žunac i Darko Cvetković.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika 9 ih je glasovalo ZA, dok je preostalih 6 bilo SUZDRŽANO.
Gradsko vijeće Grada Garešnice prihvatilo je
IZVJEŠĆE
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICA ZA RAZDOBLJE
OD VII. – XII. MJESEC 2014. GODINE

(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII.
mjesec 2014. godine, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 3.
Aktualni sat otvorio je Željko Starčević, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Garešnice.
ŽELJKO RIJETKOVIĆ je uz dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća iznio
priopćenje za javnost braniteljskih udruga vezano za pravomoćno okončanje
kaznenog postupka koji je početkom 2014. godine pred sudom u Bjelovaru pokrenuo
Siniša Glavaš protiv čelnika braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata.
Nakon iznesenog priopćenja Rijetković je postavio pitanje gradonačelniku Velimiru
Žuncu koje se odnosi na članak u jednoj dnevnoj tiskovini u kojem se navodi kako će
ubuduće svi gradovi u RH imati svoje oznake na registarskim pločicama vozila.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) naveo je kako je Grad primio
dopis MUP-a o natječaju za izgled novih registarskih pločica. Ondje stoji kako će svi
gradovi u RH imati svoje registarske oznake, a za Garešnicu su predložili oznaku
„GA“. MUP u vezi istog traži očitovanje Grada.
Kako ima svega nekoliko gradova čije ime počinje sa „G“, niti jedan ne predstavlja
problem da naša oznaka bude zaista i kako je predloženo od strane MUP-a.
JERONIMA BAKARIĆ je postavila dva pitanja gradonačelniku Velimiru Žuncu. Prvo
je vezano za pokretanje projekta socijalne samoposluge.
Drugo pitanje odnosi se na činjenicu da je prošlo pola mandata ove koalicije na vlasti
u Gradu i kako je koalicijski partner BUZ bez pozicije, odnosno „fotelje“, ali i kako se
slabo ili nikako ne ispunjavaju točke njihovog političkog programa. To je osnivanje
pučke kuhinje, kombi prijevoza za umirovljenike i u prvom pitanju spomenuta
socijalna samoposluga.
Ujedno je pozvala sve umirovljenike da na Veliki petak dođu na Trg hrvatskih
branitelja jer će im tamo dijeliti pisanice.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) odgovorio je da smo svi svjesni
kako je situacija teška, nezaposlenost je kulminirala 2014. godine i ljudi nemaju
novca. Naveo je kako su projekt socijalne samoposluge te projekt pučke kuhinje u
fazi razmatranja. Nadalje navodi kako Grad već puno pomaže socijalno
najugroženijima putem odluka o socijalnim potrebama. Tu je pomaganje u troškovima
stanovanja, naročito pomoć u plaćanju računa za struju. Ove godine je do ovog
trenutka odobreno već oko 40 zahtjeva za pomoć u troškovima stanovanja.
Vrlo brzo će Grad na određeno vrijeme zaposliti 15 osoba kroz program javnih
radova pa će to nekim obiteljima uvelike biti od pomoći.
LJUBICA MASLEŠA postavila je pitanje Draženu Bengezu (direktoru tvrtke
Komunalac d.o.o) u vezi pritužbi određenih ljudi u Trnovitičkom Popovcu kako jedan
čovjek putem uz groblje goni ovce i kako se one ponekad rade štetu po grobovima i
spomenicima njihovih pokojnika. Pitanje se odnosilo na to može li Komunalac koji
održava groblje postaviti kakvu ogradu ili na neki drugi način spriječiti daljnje štetno
djelovanje?

DRAŽEN BENGEZ je odgovorio kako će djelatnici izaći na teren i sagledati situaciju.
Na to se u raspravu uključio komunalni redar ŽELJKO REBROVIĆ koji je izjavio da je
reagirao na prijavu građana i bio na terenu te kako se radi o nužnom prolazu na koji
taj čovjek koji goni ovce ima pravo.
HASAN IBRIĆ je postavio dva pitanja gradonačelniku Velimiru Žuncu. Prvo u vezi
mogućnosti postavljanja sata na Trgu hrvatskih branitelja ili na više lokacija u gradu.
Drugo pitanje se odnosilo na pitanje kina.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) odgovorio je na prvo pitanje tako
što je rekao da bi nekakav info stup s prikazom vremena i nekih drugih podataka bio
zapravo dobra stvar. Iako takvo što nije predviđeno u proračunu, postoji mogućnost.
U vezi drugog pitanja koje se odnosi na kino, gradonačelnik je odgovorio da ljudi u
ovakvoj gospodarskoj situaciji dolaze samo kad je nešto besplatno. Kino se
prvenstveno zatvorilo zbog nedovoljnog interesa građana. Napomenuo je da se
upravo jučer krenulo u projekt energetske obnove zgrade Hrvatskog doma kako bi
troškovi režija bili što manji. Isto tako će se u skoro vrijeme modernizirati tehnička
oprema kako bi se građanima mogle pružiti kvalitetne projekcije.
DEJAN DARVAŠ postavio je dva pitanja. Prvo pitanje je za komunalnog redara
Željka Rebrovića u vezi srušene kuće u Garićkoj ulici.
Drugo pitanje je postavio gradonačelniku Velimiru Žuncu, a odnosi se na realizaciju
izgradnje nogostupa do naselja Ciglenica.
ŽELJKO REBROVIĆ (komunalni redar) odgovorio je kako u vezi srušene kuće postoji
spor i kako se, dok se taj spor ne okonča, s naše strane ne može ništa učiniti.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) odgovorio je kako treba provesti
izgradnju nogostupa za što je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju. U svakom
slučaju je izvedba tog projekta u planu, premda je prioritet izgradnja i obnova
nogostupa ondje gdje je veća frekvencija pješaka.
MILAN SUŽNJEVIĆ postavio je dva pitanja. Prvo pitanje za gradonačelnika Velimira
Žunca vezano je za njegove izjave u medijima kako je obnova i produžetak
nogostupa u jednoj ulici prvi takav projekt u posljednjih 20 godina. Kako je to mogao
izjaviti kad je on (Sužnjević) kao gradonačelnik u ne tako davnom periodu izgradio
oko 13 km nogostupa (M. Gupca, Gar. Brestovac, prema Kapelici…) ?
Drugo pitanje je vezano za oštećene i dotrajale table na ulazu u područje grada koje
bi trebalo obnoviti.
Nakon toga se osvrnuo na priopćenje za javnost vijećnika Željka Rijetkovića s
početka sjednice. Izjavio je kako osobno misli da je to privatna stvar tužitelja i
predstavnika udruga iz Domovinskog rata.
Predsjednik Gradskog vijeća ŽELJKO STARČEVIĆ je na to izjavio da kao
predsjednik Gradskog vijeća svim udrugama daje priliku da se demokratski izraze.
Uz to je konstatirao kako na aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća ne treba
raspravljati o pojedincima, već da građani čuju odgovore na iznesena pitanja.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) priznaje da je izjavio da se nije
baš previše radilo, moglo se napraviti i više s obzirom da u to vrijeme nije bila
gospodarska kriza kao što je to u ovim vremenima, ali su novinari to slobodnije
prenijeli. Uz to se ispričao i zaključio da je za građane bitno da se zaista
rekonstruiraju i izgrade nogostupi.

Vezano za drugo pitanje, predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da su sporne
table stvarno u lošem stanju te zaključio da je zaista potrebno nešto učiniti po
rješavanju tog pitanja.
DARKO DELIĆ postavio je prvo pitanje gradonačelniku Velimiru Žuncu o tome
razmišlja li se o tome da se udrugama koje djeluju na području Grada pomogne oko
vođenja knjigovodstva s obzirom na zakonske promjene koje su nastupile u tom
području.
Drugo pitanje je upućeno pročelniku Miroslavu Gerstneru. Vijećnik pita kad će na red
doći Svačićeva i Radnička ulica?
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) izjavio je kako samo dvije udruge
(Vatrogasna zajednica i Sportska zajednica) podliježu vođenju dvojnog
knjigovodstva. Što se tiče vatrogastva, zaposlena je osoba koja će preuzeti
kompletno knjigovodstvo JVP i Vatrogasne zajednice sa 16 udruga iz područja
vatrogastva. Na tragu je dogovor i oko knjigovodstva sportskih udruga. Za ostale
udruge bi trebalo zaposliti još kadrova u gradskoj upravi.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove
Grada Garešnica) odgovorio je na drugo pitanje. Klizište u ulici Petra Svačića već je
obišla komisija sastavljena od predstavnika Hrvatskih cesta i ljudi iz Županije. Za to
su zatražena novčana sredstva od Hrvatskih cesta i Bjelovarsko-bilogorske županije.
Radnička ulica sanirat će se nakon što se riješi problem u Svačićevoj.
DARKO CVETKOVIĆ postavio je pitanje gradonačelniku Velimiru Žuncu u vezi
programa „Pomoć u kući“.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) odgovorio je da oko tog
programa ima previše problema. Grad ne odlučuje koja kategorija ljudi bi spadala u
korisnike, već je to Centar za socijalnu skrb koji o tome donosi rješenje. Što se
iskustava tiče, novac kasni, teret pada na lokalnu samoupravu, a i sam program
rijetko dobro funkcionira.
Provedene su određene ankete koje su pokazale da na našem području ima oko 150
takvih ljudi, dok je samo tridesetak zainteresirano. Problem je isto tako u tome što
građani ne znaju trebaju li participirati u tome. Na kraju je zaključio da se još sa
sigurnošću ne može znati idemo li u taj projekt ili ne.
Predsjednik Gradskog vijeća ŽELJKO STARČEVIĆ potom se nadovezao i rekao da
nitko u Centru za socijalnu skrb nije pitao ništa u vezi tog programa. A što se
participacije građana tiče, ona je nužna kada se radi o korisnicima koji imaju primanja
veća od 1500 kuna mjesečno.
Točka 4.
Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2014. godinu
vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Masleša, Melita Lozina (ravnateljica GDCK
Garešnica), Hasan Ibrić te Željko Rijetković.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo

IZVJEŠĆE
O POSLOVANJU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
GAREŠNICA ZA 2014. GODINU
(Prilog: Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2014.
godinu, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Sjednici je pristupila vijećnica Sanja Petrić.
Točka 5.
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2014.
godinu vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Darko Cvetković i Velimir Žunac (gradonačelnik Grada
Garešnice).
Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „ĐURO SUDETA“
GAREŠNICA ZA 2014. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za
2014. godinu, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 6.
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2014. godinu vijećnici su
dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Milan Sužnjević, Hasan Ibrić te Tomislav Kunješić
(zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Garešnica).
Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GAREŠNICA ZA 2014. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2014. godinu, koje
je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 7.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
nabava građevinskog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta u 2015. godini na
području Grada Garešnice vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Budući da rasprave nije bilo, predložena odluka dana je odmah na glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
POSLOVA NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA U 2015. GODINI NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
nabava građevinskog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta u 2015. godini na
području Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Vijećnik Dejan Darvaš privremeno je napustio sjednicu.
Točka 8.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
vršenja usluga građevinskom mehanizacijom u 2015. godini za potrebe Grada
Garešnice vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi je sudjelovao Milan Sužnjević.
Nakon završene rasprave, predložena odluka dana je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
POSLOVA VRŠENJA USLUGA GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM U 2015.
GODINI ZA POTREBE GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
vršenja usluga građevinskom mehanizacijom u 2015. godini za potrebe Grada
Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 9.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Garešnice
vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi je sudjelovao Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice).
Nakon završene rasprave, predložena odluka dana je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU GRADA
GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada
Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Vijećnik Dejan Darvaš je pristupio sjednici.
Točka 10.
Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone
Kapelica - prve faze vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Masleša i Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice).
Nakon završene rasprave, predložena odluka dana je na glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
PODUZETNIČKE ZONE KAPELICA - PRVE FAZE
(Prilog: Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Poduzetničke zone Kapelica - prve faze, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 11.
Odluku o provođenju Programa javnih radova na području Grada Garešnice za 2015.
godinu vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Darko Cvetković, Željko Rijetković te Velimir Žunac
(gradonačelnik Grada Garešnice).

Nakon završene rasprave, predložena odluka dana je na glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O PROVOĐENJU PROGRAMA JAVNIH RADOVA NA PODRUČJU GRADA
GAREŠNICE ZA 2015. GODINU
(Prilog: Odluka o provođenju Programa javnih radova na području Grada Garešnice
za 2015. godinu, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 12.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za 2015. godinu
vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Darko Cvetković, Velimir Žunac (gradonačelnik Grada
Garešnice), Dražen Bengez (direktor tvrtke Komunalac d.o.o), Darko Delić te Željko
Rijetković.
Nakon završene rasprave, predložena odluka dana je na glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je usvojilo
IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GAREŠNICA ZA
2015. GODINU
(Prilog: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnica za 2015.
godinu, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 13.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Velimir Žunac govorio je vijećnicima
o rukovanju tabletima koje su prethodno primili. Vijećnici će jedan dan biti pozvani u
gradsku upravu na edukaciju usmjerenu upotrebi tableta u svrhu sjednica Gradskog
vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zatvorio je sjednicu u 13.05 sati.
KLASA: 023-05/15-01/12
URBROJ: 2123/01-01-15-2
U Garešnici, 3. travnja 2015. godine
ZAPISNIK VODIO:

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Tomislav Severović

Željko Starčević

