ZAPISNIK
s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 30. rujna 2015.
godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u
10:30 sati.
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Daniela Belak, Jeronima Bakarić, Hasan
Ibrić, Dubravko Križanović, Milan Sužnjević, Zdravko Jakopović, Milan Rajšić, Željko
Rijetković, Đurđica Šetit, Goran Cupek, Darko Cvetković, Vladimir Vaclavek, Dejan
Darvaš, Ljubica Masleša i Sanja Petrić.
Odsutni: Darko Delić.
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik 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.), Dalibor Čajsa (načelnik policijske
postaje Garešnica), Saša Križ (ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarskobilogorske županije) te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević napomenuo je
članovima Gradskog vijeća da su zbog ukazane potrebe, nakon sazivanja sjednice,
primili materijale za dopunu dnevnog reda. Stoga je predložio dopunu dnevnog reda
točkom 10 koja glasi:
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Garešnica.
Isprva predložena točka 10. dnevnog reda „Razno“, postaje točkom 11.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća predložio sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice.
Aktualni sat.
Izvješće o stanju sigurnosti prometa i stanju kriminaliteta na području Grada
Garešnice.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od I. do VI.
mjeseca 2015. godine.
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2015. godinu.
Izvješće o poslovanju Sajma Uljanik d.o.o. Garešnica za 2014. godini.
Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Poduzetničke zone Kapelica - prve faze.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i
uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Garešnice, na
javnim površinama i površinama kojima raspolaže Grad Garešnica.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju posebnog
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje

provode poseban program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s
teškoćama u razvoju.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Garešnica.
11. Razno.
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje.
Od 17 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 15. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. lipnja 2015.
godine.
Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. lipnja 2015. godine, dan je na
glasovanje.
Od 17 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 15. sjednice
Gradskog vijeća, održane 29. lipnja 2015. godine.
Točka 2.
Aktualni sat
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je aktualni sat.
1. LJILJANA DMEJHAL je postavila pitanje za pročelnika MIROSLAVA
GERSTNERA vezano za regulaciju paljenja i gašenja ulične rasvjete u mjestu
Hrastovac. Naime, ulična rasvjeta se pali u 21 sat, a gasi u 23 sata i problem
je što je u ovo doba godine ranije mrak i na taj način ulična rasvjeta nije
dovoljno efikasna.
Pročelnik je odgovorio da je za rasvjetu za mjesta Hrastovac, Uljanik i Duhove
odgovorna Elektra Lipik i čeka se prebacivanje paljenja i gašenja na satnicu
koja je svojstvena zimskom računanju vremena.
2. DEJAN DARVAŠ postavio je pitanja:
a) Gradonačelniku VELIMIRU ŽUNCU vezano za izgradnju novog dječjeg
vrtića u Garešnici pošto se to već spominjalo, a dosta djece iz ovog kraja nije
primljeno u postojeći dječji vrtić.
b) Direktoru tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica, DRAŽENU BENGEZU u vezi
izgradnje staza po mjesnom groblju u Trnovitičkom Popovcu kao i dopremi
vode do groblja.
a) Gradonačelnik je odgovorio kako je izgradnja novog vrtića bila planirana o
čemu govori i pribavljena kompletna dokumentacija kao i studija
izvodljivosti, no u međuvremenu je došlo do ukidanja fonda iz kojeg je

trebala biti financirana većina izgradnje. Svjestan je kako je dosta djece
ostalo neupisano u postojeći vrtić jer se moraju poštovati određeni
pedagoški standardi o broju djece po odgajateljici, kao i o prostoru u kojem
se nalaze.
b) Direktor Komunalca je odgovorio kako je obišao mjesno groblje u
Trnovitičkom Popovcu i objasnio kako postoji služnost puta preko čestice
na kojoj bi trebala biti izgrađena staza. Apelira na službe Grada da pokuša
srediti imovinsko-pravne odnose na tom mjestu. Direktor je zaključio kako
je u planu izgradnja staze, kao i priključak na vodovod.
3. MILAN RAJŠIĆ postavio je pitanja:
a) Pročelniku MIROSLAVU GERSTNERU u vezi izgradnje kućice na
autobusnoj stanici ispred mjesnog doma u mjestu Dišnik.
b) Direktoru tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica, DRAŽENU BENGEZU u vezi
izgradnje sustava vodovoda u mjestu Dišnik.
a) Pročelnik je odgovorio kako za ovu godinu u proračunskim programima nije
predviđena izgradnja kućice na autobusnom stajalištu u mjestu Dišnik, ali
da će se o tome voditi računa nagodinu.
b) Direktor Komunalca je odgovorio kako je tvrtka imala u planu izgradnju
vodovoda kroz mjesto Dišnik što je prioritet zbog povećane potrebe s
obzirom da je to mjesto i vikend naselje gdje ljudi imaju kuće za odmor, ali
su Hrvatske vode kao glavni investitor nakon provedenog natječaja
zaustavili postupak zbog pomanjkanja sredstava. Usprkos tome, potpisan
je natječaj za izvođenje radova na projektu aglomeracije Garešnica–
Hercegovac koje obuhvaća izgradnju vodovoda i kanalizacije.
4. ŽELJKO RIJETKOVIĆ je postavio dva pitanja gradonačelniku VELIMIRU
ŽUNCU.
a) Pitanje vezano za zgradu „Obrane“ koja se preuređuje. U kojoj su fazi
poslovi i što se planira s njom?
b) Što je s cestom Garešnica-Bjelovar preko Velikog Pašijana? Cesta je u
katastrofalnom stanju.
a) Zgrada je „energetski“ obnovljena ove godine od stolarije, grijanja i izolacije
pa će se gradska uprava preseliti u nju. Unutarnji radovi su pred
završetkom. U nju će se preseliti i ispostava Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje. U staroj zgradi će najvjerojatnije biti smješteni
prekršajni sud, matični ured i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
b) Cesta je među najlošijima u županiji i trebat će ju obnoviti. To je županijska
cesta i Županijska ispostava za ceste je odgovorna za njeno održavanje.
Čim se ukaže prilika u dogovoru s načelnikom susjedne općine Velika
Trnovitica ići će se u natječaj za kompletnu rekonstrukciju te ceste.

Točka 3.
Izvješće o stanju sigurnosti prometa i stanju kriminaliteta na području Grada
Garešnice vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku.
Na sjednici prisutni načelnik Policijske postaje Garešnica, Dalibor Čajsa, izložio je
izvješće.
Vijećnici su načelniku postavili nekoliko pitanja.
Izvješće je primljeno na znanje.
Predsjednik Gradskog vijeća se zahvalio načelniku na podnesenom izvješću.
(Prilog: Izvješće o stanju sigurnosti prometa i stanju kriminaliteta na području Grada
Garešnice, koje je sastavni dio zapisnika)
Točka 4.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od I. do VI. mjeseca
2015. godine vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku.
Gradonačelnik Velimir Žunac dao je opsežno obrazloženje ovog izvješća.
Nakon toga je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Darko Cvetković i gradonačelnik Velimir Žunac.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedeno Izvješće
gradonačelnika na glasovanje.
Od 17 prisutnih vijećnika, 15 ih je glasovalo ZA, dok su 2 bila SUZDRŽANA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice usvojilo je
IZVJEŠĆE O RADU
GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICE
ZA RAZDOBLJE OD I. DO VI. MJESECA 2015. GODINE
(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnice za razdoblje od I. do VI.
mjeseca 2015. godine, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 5.
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2015. godinu
vijećnici su dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku.
Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća izvijestio je predsjednika Gradskog
vijeća da je na svojoj 7. sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine razmotrio i raspravio
Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2015.
godinu te predlaže da ga Gradsko vijeće Grada Garešnice usvoji u predloženom
tekstu.

Predsjednik Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Dražen Bengez dao je
uvodno obrazloženje Prijedloga. Izvješće je nastavio obrazlagati gradonačelnik
Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je potom raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Milan Sužnjević, Željko Rijetković, Darko Cvetković.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 17 prisutnih vijećnika njih 14 je glasovalo ZA, dok ih je 3 bilo SUZDRŽANO.
Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE
ZA 2015. GODINU
(Prilog: Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2015.
godinu, koja je sastavni dio zapisnika)
Točka 6.
Izvješće o poslovanju Sajma Uljanik d.o.o. Garešnica za 2014. godinu vijećnici su
dobili putem elektronske pošte u digitalnom obliku.
(Vijećnica Sanja Petrić je napustila sjednicu)
Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća izvijestio je predsjednika Gradskog
vijeća da je na svojoj 7. sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine razmotrio i raspravio
Izvješće o poslovanju Sajma Uljanik d.o.o. Garešnica za 2014. godinu te predlaže da
ga Gradsko vijeće Grada Garešnice usvoji.
Predsjednik Odbora Dražen Bengez dao je uvodno obrazloženje. S obrazlaganjem
je nastavio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada
Garešnice Miroslav Gerstner.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je potom raspravu.
U raspravi sudjelovali: Željko Rijetković, Gradonačelnik Velimir Žunac i Zdravko
Jakopović.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika 15 ih je glasovalo ZA, dok je 1 bio SUZDRŽAN.
Gradsko vijeće Grada Garešnice usvojilo je
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SAJMA ULJANIK D.O.O. GAREŠNICA ZA 2014.
GODINU
(Prilog: Izvješće o poslovanju Sajma Uljanik d.o.o. Garešnica za 2014. godinu, koje je
sastavni dio zapisnika)

Točka 7.
(Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević je morao privremeno napustiti sjednicu
pa ga je na mjestu predsjedavajućeg zamijenio potpredsjednik Goran Cupek)
Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Poduzetničke zone Kapelica - prve faze vijećnici su dobili u digitalnom obliku putem
elektronske pošte.
Obrazloženje je dao na sjednici prisutan Saša Križ, ravnatelj Zavoda za prostorno
uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.
Potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio je potom raspravu.
Rasprave nije bilo.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, dok su 2 bila SUZDRŽANA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
ODLUKU O DONOŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
PODUZETNIČKE ZONE KAPELICA - PRVE FAZE
(Prilog: Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Poduzetničke zone Kapelica - prve faze., koja je sastavni dio zapisnika)
Točka 8.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima postavljanja
ugostiteljskih terasa na području Grada Garešnice, na javnim površinama i
površinama kojima raspolaže Grad Garešnica vijećnici su primili putem elektronske
pošte u digitalnom obliku.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Miroslav Gerstner.
Nakon uvodnog obrazloženja potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice
otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Milan Sužnjević, Željko Rijetković i pročelnik Miroslav
Gerstner.
(predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević se vratio na sjednicu, no na mjesto
predsjedavajućeg se vratio tek nakon izglasavanja odluke iz ove točke dnevnog
reda)
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA POSTAVLJANJA UGOSTITELJSKIH TERASA
NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE, NA JAVNIM POVRŠINAMA I
POVRŠINAMA KOJIMA RASPOLAŽE GRAD GAREŠNICA

(Prilog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima postavljanja
ugostiteljskih terasa na području Grada Garešnice, na javnim površinama i
površinama kojima raspolaže Grad Garešnica, koje je sastavni dio zapisnika)
Točka 9.
Prijedlog i obrazloženje Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog
odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode poseban program
predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju vijećnici su dobili
putem elektronske pošte u digitalnom obliku.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Velimir Žunac.
Nakon obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo pa je uslijedilo glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU O SUFINANCIRANJU
POSEBNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE PROVODE
POSEBAN PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
(Prilog: Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode poseban program
predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju te Obrazloženje
iste, koji su sastavni dio zapisnika)
Točka 10.
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica vijećnici su
dobili nakon sazivanja sjednice, pa se dnevni red nadopunio.
Pročelnik Miroslav Gerstner dao je uvodno obrazloženje.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjelovali Željko Rijetković i pročelnik Miroslav Gerstner.
Prijedlog Odluke dan je potom na glasovanje.
Od 16 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
RJEŠENJE O IMENOVANJU
RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ GAREŠNICA
(Prilog: Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica, koji
je sastavni dio zapisnika)

Točka 11.
Razno
Vijećnica Jeronima Bakarić je povodom „Dana starijih osoba“, 1. listopada u 10 sati,
pozvala vijećnike da posjete prostorije Udruge umirovljenika u Garešnici i najavila
kako će umirovljenike posjetiti polaznici Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica pod
sloganom „I mi smo bili mali“.
Vijećnik Milan Sužnjević je iznio problematiku cijene dovoza pitke vode građanima od
strane tvrtke Komunalac d.o.o. Predsjednik Gradskog vijeća je povodom iznesenog
predložio da se to pitanje iznese na aktualnom satu sljedeće sjednice Gradskog
vijeća.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zatvorio je sjednicu u 13:05 sati.
KLASA: 023-05/15-01/26
URBROJ: 2123/01-01-15-2
Garešnica, 30. rujna 2015. godine

ZAPISNIK VODIO:
Tomislav Severović

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Starčević

