ZAPISNIK
s 18. Sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 11. travnja 2016. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice Željko Starčević u 11:00
sati.
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Jeronima Bakarić, Daniela Belak, Dubravko
Križanović, Hasan Ibrić, Zdravko Jakopović, Sanja Petrić, Darko Cvetković, Milan Rajšić,
Željko Rijetković, Vladimir Vaclavek, Đurđica Šetit, Goran Cupek i Dejan Darvaš.
Odsutni: Milan Sužnjević, Darko Delić i Ljubica Masleša.
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik Grada Garešnice), Tomislav Anđal (zamjenik
gradonačelnika), Josip Bilandžija (zamjenik gradonačelnika), Miroslav Gerstner (pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove), Mirela Kozmač (pročelnica Upravnog
odjela za financije), Dražen Bengez (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.), Dalibor Čajsa
(načelnik Policijske postaje Garešnica), Maja Jurković (ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak),
Vida Iličić (direktorica Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.),
Tomislav Kunješić (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Garešnica) te predstavnici
medija.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice napomeno je da po Poslovniku o radu
Gradskog vijeća kao predsjednik Gradskog vijeća ima pravo prema članku 108. dopuniti
dnevni red. Stoga je predložio dopunu dnevnog reda točkom 21.a i 21. b koja glasi:
21. a Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice i
21. b Donošenje Odluke o sklapanju sudske nagodbe između Grada Garešnice i Srednje
škole „August Šenoa“ Garešnica.
Isprva predložena točka 21. dnevnog reda „Razno“, postaje točka 22.
Predsjednik Gradskog vijeća prvo je dao na glasovanje dopunu dnevnog reda.
Za predloženu izmjenu i dopunu dnevnog reda od 15 prisutnih vijećnika, 14 ih je glasovalo
ZA, dok je 1 bio SUZDRŽAN.
Potom je predsjednik Gradsko vijeća predložio sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
Aktualni sat
Izvješće o stanju sigurnosti prometa i stanju kriminaliteta na području Grada
Garešnica
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje VII. - XII. mjesec
2015. godine
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2015. godinu
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2015. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Javne vatrogasne postrojbe Garešnica
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti
od požara Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na

području Grada Garešnice.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Grada Garešnice
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalnih poslova nabava građevinskog materijal za održavanje
nerazvrstanih cesta u 2016. godini na području Grada Garešnice
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalnih poslova vršenja usluga građevinskom mehanizacijom
u 2016. godini za potrebe Grada Garešnice
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Garešnice
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada
Garešnice
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaćama gradonačelnika, zamjenika
gradonačelnika, te visini naknade za rad zamjeniku gradonačelnika koji dužnost obavlja
bez zasnivanja radnog odnosa
16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnica za 2015. godinu
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provođenju Programa javnih radova na
području Grada Garešnice za 2016. godinu
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustroju baze podataka o kupoprodajnim
cijenama, ugovorenih cijena zakupa i najma nekretnina na području Grada Garešnice
19. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekta,
aktivnosti i manifestacija za 2016. godinu
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada
Garešnica 2016. – 2020. Godina
21.a Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice
21.b Donošenje Odluke o sklapanju sudske nagodbe između Grada Garešnice i Srednje
Škole „August Šenoa“ Garešnica
22. 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 nazočne vijećnike da iznesu
primjedbe na zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća, održane 15. prosinca 2015. godine.
Primjedbi nije bilo.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog
vijeća.

Točka 2.
Aktualni sat
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je aktualni sat.
1. DARKO CVETKOVIĆ na inicijativu mještana Garešničkog Brestovca i Udruge
antifašista, Klub vijećnika SDP-HSU postavio je pitanje gradonačelniku
VELIMIRU ŽUNCU te tražio od njega obrazloženje vezano za uklanjanje
spomenika NOR-a i četiri biste prvoboraca NOR-a, od kojih su dvojica bili i
direktor kombinata i upravitelj pilane. Da zašto nitko nije ništa o tome pitao
mještane Garešničkog Brestovca. Oni navodno pripremaju peticiju kojom traže
postavljanje spomenika i bisti u prostoru Garešničkog Brestovca te ih zanima tko
je u njihovo ime odlučio da spomeniku i bistama nije mjesto u Brestovcu već da
se one odvoze u muzej.
Gradonačelnik je dao uvodno obrazloženje, a kompletnu kronologiju događaja će
objasniti pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove MIROSLAV
GERSTNER. Gradonačelnik je napomenuo da problem nastao kada se je
pojavio novi vlasnik takozvane vile na kojoj se nalaze spomenute biste i
spomenik. Također je rekao da je grad intenzivno radio i sudjelovao u rješavanju
ovog problema, te da su spomenute biste i spomenik privremeno u Gradskom
muzeju u Bjelovaru i da nema riječi o njihovom uništavanju.

-

-

-

-

-

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove MIROSLAV
GERSTNER odgovorio je kako mu je zapravo drago što je to pitanje postavljeno
na Gradskom vijeću i da će se odgovor čuti na Krugovalu.
Dao je cijelu kronologiju događaja:
28.01. u Grad Garešnicu došli su novi vlasnici predmetne nekretnine ispred
koje se nalaze spomenute 4 biste i spomen ploča
nakon toga je komunalni redar uputio dopis Udruzi antifašista i zatraženo je od
njih mišljenje šta da se radi s bistama i spomenikom jer su oni sad na privatnoj
parceli
01.02. Udruga antifašista je uputila dopis Upravnom odjelu za gospodarstvo i
opće poslove u kojem navode da je to kulturno dobro koje trebamo zaštititi i da
oni vode brigu o spomeničkoj baštini iz 2. svjetskog rata
nakon toga Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove uputio je dopis
Konzervatorijskom odjelu u Bjelovaru pod predmetom izmještanje spomenika
NOB, gdje smo tražili njihovo stručno mišljenje
15.02. Konzervatorijski odjel u Bjelovaru dao je svoje stučno mišljenje na naš
dopis gdje navode da 4 biste i spomen ploča palim borcima nisu zaštičeno
kulturno dobro te da s obzirom na promjenu vlasnika nije ih moguće zadržati
na izvornoj lokaciji predlažu njihovo pohranjivanje u prikladne prostorije u
vlasništvu Grada Garešnice ili u Muzej Moslavina u Kutini ili Gradski muzej
Bjelovar.
05.04. u prostorijama Grada Garešnice održan je sastanak na kojem su bili
nazočni Mihajlo Ceranović (predsjednik Udruge antifašista), Luka Čengić
(predsjednik MO Garešnički Brestovac, Josip Bilandžija (zamjenik
gradonačelnika) te ja osobno, a isto tako smo kontaktirali gospodina Zorana
Tokića. Dogovorili smo se i potpisali da se biste i spomen ploča privremeno
smjeste u Gradski muzej Bjelovar do pronalaženja nove lokacije, a isto tako
smo si zadali da će se napravit nova spomen ploča koja će biti prikladnije
veličine i oblika nego što je bila ova do sad.

2. HASAN IBRIĆ postavio je pitanje gradonačelniku vezano uz zdravstvo. Šta je sa
doktorima u Garešnici do kud smo stigli po tom pitanju, te šta je riješeno po
pitanju problema koji se javio vezano uz odlazak prvašića na preglede u
Daruvar?
Gradonačelnik je odgovorio da je pitanje zdravstva na našem području jako
delikatno pitanje budući da smo ne tako davno imali usluge koje danas više
nemamo. To pitanje vijećnika je ponovljeno i od prošlog Gradskog vijeća je bilo
puno aktivnosti po tom pitanju. Prije svega imali smo radni sastanak sa
županom, zamjenicima župana i suradnicima. Obilazi smo i Dom zdravlja u
Garešnici te donijeli određene zaključke. Sam Grad se je aktivno uključio u
traženje liječnika jer znamo da nema dovoljno liječnika ne samo u Garešnici već i
u cijeloj Hrvatskoj. Također je bio problem i još uvijek je problem odlazak naših
prvašića na sistematske preglede u Daruvar, a uvijek su do sad bili u Garešnici.
Po tom pitanju održan je sastanak u Bjelovaru u Zavodu za javno zdravstvo s
ciljem da se nekako nađe liječnik koji bi radio u Garešnici i obavljao te
sistematske preglede tako da naša djeca ne moraju ići van Garešnice. Uputili
smo dopis i HZZO gdje smo tražili objašnjenje navedenog problema. Isto tako
aktivno tražimo rješenje i za laboratoriji da se ne ukine. Borit ćemo se svi skupa
da se to ne dogodi.
3. ŽELJKO RIJETKOVIĆ postavio je dva pitanja gradonačelniku VELIMIRU ŽUNCU
a) Pitanje vezano za Industrijsku zonu Kapelica. Da imaju uvid da to ide jako
sporo pa ih zanima u kojoj je to fazi?
b) PCG (Poduzetnički centar Garešnica)? Osnovan prije od prilike godinu dana,
koliko smo zadovoljni i ima li kakvih rezultata.
a)

Što se tiče radova u Poduzetničkoj zoni Kapelica gradonačelnik je odgovorio
da se nakon ovog zimskog perioda radovi mogu nastaviti. Već su imali 2 radna
sastanka oko nastavka radova. Postupak javne nabave investicije oko 10
milijuna kuna je proveden. Dio radova već je odrađen i to u vrijednosti od oko 2
milijuna kuna. Kopane su dionice vodovoda, kanalizacije, odvodnje, trase
prometnice. Nažalost mora istaknuti da se već godinu i pol čeka raspisivanje
natječaja za zone u RH vrijedan 550 milijuna kuna. Natječaj je bio najavljen u
listopadu 2014., a sada je travanj 2016. i još ništa nije objavljeno. Vezani smo
za taj natječaj. Za nas je najvažnije da se taj natječaj što prije objavi. To nam je
jako bitno ne samo u djelu koji se odnosi na zonu već i na prilaznu pristupnu
cestu koja vodi od državne ceste Virovitica - Kutina - Zagreb do samog ulaska
u zonu. Tu se radi o 391 metru koji treba spojit pa bi to bio jedan kompletan
projekt težak oko 14 milijuna kuna. Dokumentacija je spremna, građevinske
dozvole su gotovo izdane i veoma je važno napomenuti da se od projekta ne
odustaje. Isto tako bitno je osigurati prostor za investitore, a da to radimo dokaz
su potpisane mjere. Stavlja se u namjenu hrpa zemljišta koja je slabo ili nikako
korištena.

b) Što se tiče drugog pitanja gradonačelnik ja naglasio da je na prošlom vijeću
donesena Odluka kojom se mijenja ime iz Poduzetnički centar Garešnica u
Lokalna razvojna agencija - PCG. U svibnju će biti nešto više od godine dana
od osnivanja. Svaki početak je težak, a i bila je takva situacija da je u prvih 11
mjeseci rada bilo jako malo natječaja za Grad i Gradske ustanove, a ono što je
bilo natječaja za poduzetnike oni su im u tome pomagali. Mišljenja sam da je
posao koji oni rade temeljit, dobar i odgovoran i da je to nešto što je i davno

trebalo biti u našem Gradu. Sada se još uvijek financiraju uz pomoć Grada, ali
kasnije će njihov rad, njihove plaće biti financirane odnosno sufinancirane
većim dijelom iz projekata koji su odabrani, a o svojim rezultatima će nas na
sljedećem vijeću izvijestiti direktorica Vida Iličić.
4. SANJA PETRIĆ je postavila pitanje gradonačelniku kada se planira obnova
rasvjete u Vukovarskoj ulici te staza za pješake?
Gradonačelnik je odgovorio da svi dobro znamo da niti jedna ulica na Gajinama
nema nogostup, a sve ulice su dosta prometne ili relativno prometne. Što se tiče
rasvjete to je već u više navrata naglašeno da je to samo prva faza promjene
javne rasvjete. O svim ostalim fazama će se razgovarati. Prvo su išle
najprometnije ulice njih šest, a da su to baš te ulice odlučeno je prema nekim
indikatorima mjerenja. Također treba naglasiti da je to samo 20% kompletne
rasvjete u našem Gradu. Od toga projekta se ne odustaje već se ide dalje i ove i
iduće godine. Sve dok će Fond sufinancirati mi ćemo raditi projekte i pripremati
se za nova ulaganja.

5. JERONIMA BAKARIĆ postavila je pitanje gradonačelniku i predsjedniku vijeća
Željku Starčeviću te je dala jedan prijedlog vezan za vođenje knjigovodstva
aktivnih udruga.
a) Kada i u kojem vremenskom periodu je za očekivati da će se provesti
koalicijskim sporazumom definirani program odnosno kada će se izvršiti
obećani projekti ( pučka kuhinja, kombi prijevoz umirovljenika i dom
umirovljenika). S obzirom da Grad posluje u plusu što nam je bilo vidjeti iz
Izvješća gradonačelnika, uistinu ne vidimo razloga zašto se bar jedan od ova tri
projekta nije proveo u djelo.
b) Predlažem da Gradska uprava uspostavi neki Jedinstveni odjel za vođenje
knjigovodstvenih usluga aktivnih udruga na području Grada Garešnice na način
da preraspodjelom radnih mjesta u Gradu osigura osobu potrebnih kvalificiranih
sposobnosti za vođenje kompliciranog knjigovodstva i posla kojeg više same
udruge, tajnici i predsjednici bez dodatne pomoći ili edukacije ne mogu voditi.
Vezano uz moj razgovor sa gospodinom župnikom također bih htjela zamoliti da
se nađe neko rješenje da se cesta kod groblja za vrijeme vršenja sahrane
obilježi nekim svjetlećim signalima, jer svi znademo kakav je promet i šta se sve
dešava.
a) ŽELJKO STARČEVIĆ je odgovorio da nema ništa protiv pučke kuhinje,ali da
smo i sami vidjeli kako to u Hrvatskoj funkcionira na svakakve načine pa i jako
ružne načine, ali udruge su tu. Mi imamo preko stotinjak udruga koje mogu
pokrenuti određene projekte pa i projekt pučke kuhinje, a Grad je tu da
pomogne i financijski i kroz izvršne službe Grada.
Gradonačelnik je odgovorio da što se tiče proračuna Grada da može sa
zadovoljstvom reći da se i ove godine relativno zadovoljavajuće puni. Što se
tiče pučke kuhinje puno bogatiji gradovi od nas imaju problema oko toga, jer to
zaista nisu mali novci. To što je Grad u malo boljoj financijskoj situaciji ne znači
da se može odmah upustiti u takve nekakve realizacije ideja. To može
pokrenuti bilo tko, a Grad će biti podrška. Što se tiče samog pomaganja Grada
prema ljudima možda će zvučati grubo, iako smatram da umirovljenici imaju
premale mirovine, ali mi imamo hrpu ljudi koji su ostali bez posla, bez svojih

plaća, koji nisu na zavodu i nemaju pravo na nikakve naknade. Prema tome oni
su još ugroženiji od umirovljenika. Grad je aktivan u rješavanju tog problema.
Imamo i Odluku o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice koja jasno i
precizno govori tko može dobiti pomoć od Grada. Nema dana kad ne plaćamo
nekome račune za struju, komunalije i tu ode jako puno novaca koji se je
mogao potrošiti na neke razvojne projekte. Grad je isto tako osjetljiv i prema
osobama s invaliditetom. Pomogli smo Hrvatskom branitelju invalidu sa trideset
tisuća kuna. Grad je vrlo socijalno osjetljiv. Tu su izdatci za stipendije, za
novorođenu djecu, a čak i za one koji ne primaju socijalnu pomoć ali se nađu u
privremenim poteškoćama. Jedno je donositi plan, a drugo su problemi koji se
pojave. Puno je dolazaka ljudi sa zamolbama koji traže pomoć. 90% tih
zamolbi je riješeno. Od njih se traži da dostave potvrdu da su na Zavodu za
zapošljavanje i Potvrdu o visini prihoda. Grad je nabavio kombi koji se koristi za
različite stvari. Još nije u funkciji u kojoj bi trebao biti. Komunalac je također
nabavio kombi. Prema tome mi u određenom smjeru idemo, ali nije
jednostavno. Tu je i program Pomoć u kući - Pomoć u zajednici kako bi
pomogli našim najstarijima kojim je pomoć jako potrebna. Zahtjevi su vrlo strogi
i mi sami ne možemo odlučiti tko će biti korisnici. Moraju se poštivati kriteriji. To
je krenulo od prvog travnja. Zaposlili smo šest žena kako bi starima i
nemoćnima pomagali s tim da mi već imamo Program pomoć u kući koji se
sustavno diže. Namjera nam je da se obuhvati što veći broj korisnika i da im se
pruži pomoć koja im je jako potrebna.

Točka 3.

Izvješće o stanju sigurnosti prometa i stanju kriminaliteta na području Grada Garešnica
izložio je načelnik Policijske postaje Garešnica.
Primjedbi kao ni pitanja nije bilo pa je tako izvješće iz ove točke dnevnog reda usvojeno
jednoglasno.
Točka 4.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII. mjesec 2015.
godine vijećnici su primili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice prihvatilo je
IZVJEŠĆE
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICA ZA RAZDOBLJE
OD VII. – XII. MJESEC 2015. GODINE
(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII. mjesec
2015. godine, koje je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 5.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2015. Godinu vijećnici su primili u
digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjelovali: Darko Cvetković i Željko Starčević
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje ovo izvješće.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ GAREŠNICA ZA 2015. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2015. godinu, koje je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 6.
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2015. godinu vijećnici su dobili u
digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje ovo izvješće.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GAREŠNICA ZA 2015. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2015. godinu, koje je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 7.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe
Garešnica vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Obrazloženje Statuta Javne vatrogasne postrojbe Garešnica dao je zapovjednik Tomislav
Kunješić
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjelovali: Darko Cvetković
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je dalo

PRETHODNU SUGLASNOST
NA STATUT JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GAREŠNICA
(Prilog: Statut Javne vatrogasne postrojbe Garešnica, koji je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 8.
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara Grada Garešnica vijećnici su
dobili u digitalnom obliku.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice, Miroslav
Gerstner dao je uvodno obrazloženje.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA GRADA GAREŠNICA
(Prilog: Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara Grada Garešnica, koja je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 9.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Garešnice vijećnici su dobili
u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Garešnice, koja je sastavni
dio ovog zapisnika)
Točka 10.
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice vijećnici su dobili u
digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG
OTPADA NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog
zapisnika)

Točka 11.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
nabava građevinskog materijal za održavanje nerazvrstanih cesta u 2016. godini na području
Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je 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 NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA U 2016. GODINI NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE

(Prilog: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
nabava građevinskog materijal za održavanje nerazvrstanih cesta u 2016. godini na području
Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 12.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
vršenja usluga građevinskom mehanizacijom u 2016. godini za potrebe Grada Garešnice
vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je 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 2016. GODINI ZA
POTREBE GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
vršenja usluga građevinskom mehanizacijom u 2016. godini za potrebe Grada Garešnice,
koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 13.
Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna
Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna
Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 14.
Prijedlog Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom
obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog
zapisnika)
Točka 15.
Prijedlog Odluke o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te visini naknade za
rad zamjeniku gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa vijećnici
su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjelovali: Goran Cupek i gradonačelnik Velimir Žunac
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je zatim glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O PLAĆAMA GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA, TE VISINI
NAKNADE ZA RAD ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBAVLJA BEZ
ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
(Prilog: Odluka o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te visini naknade za
rad zamjeniku gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, koja je
sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 16.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnica za 2015. godinu vijećnici
su dobili u digitalnom obliku.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjelovali: Darko Cvetković, direktor Komunalca d.o.o. Dražen Bengez te
gradonačelnik Velimir Žunac
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je zatim glasovanje.
Od 15 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 17.
Prijedlog Odluke o provođenju Programa javnih radova na području Grada Garešnice za
2016. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjelovali: Darko Cvetković i gradonačelnik Velimir Žunac
(Vijećnica Sanja Petrić je napustila sjednicu u 12:50 sati)
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je zatim glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je usvojilo
ODLUKU
O PROVOĐENJU PROGRAMA JAVNIH RADOVA NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
ZA 2016. GODINU
(Prilog: Odluka o provođenju Programa javnih radova na području Grada Garešnice za 2016.
godinu, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 18.
Prijedlog Odluke o ustroju baze podataka o kupoprodajnim cijenama, ugovorenih cijena
zakupa i najma nekretnina na području Grada Garešnice vijećnici su dobili u digitalnom
obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O USTROJU BAZE PODATAKA O KUPOPRODAJNIM CIJENAMA, UGOVORENIH
CIJENA ZAKUPA I NAJMA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o ustroju baze podataka o kupoprodajnim cijenama, ugovorenih cijena
zakupa i najma nekretnina na području Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog
zapisnika)

Točka 19.
Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekta,
aktivnosti i manifestacija za 2016. godinu vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Velimir Žunac.
Zatim su vijećnici predložili da uz pročelnike treći član Povjerenstva bude vijećnik Zdravko
Jakopović.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je zatim glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENJIVANJE PRIJAVLJENIH PROGRAMA,
PROJEKTA, AKTIVNOSTI I MANIFESTACIJA ZA 2016. GODINU

(Prilog: Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekta,
aktivnosti i manifestacija za 2016. godinu, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 20.
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Garešnica 2016. – 2020. godina
vijećnici su dobili u digitalnom obliku.
Gradonačelnik Velimir Žunac dao je uvodno obrazloženje u kojem je objasnio da će
podrobno obrazloženje dati prisutna direktorica Lokalne razvojne agencije - Poduzetničkog
centra Garešnica, Vida Iličić.
Zatim je spomenuta dala podrobno obrazloženje prijedloga ove Odluke.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je zatim raspravu.
U raspravi sudjelovali: Darko Cvetković, Željko Rijetković, direktorica Vida Iličić, direktor
Komunalca Dražen Bengez te zamjenik gradonačelnika Tomislav Anđal.
Nakon rasprave predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA GAREŠNICA 2016. – 2020. GODINA
(Prilog: Odluka o usvajanju Strategije razvoja Grada Garešnica 2016. – 2020. godina, koja je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 21.a
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice
vijećnici su dobili prije sjednice u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je zatim glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA
GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Garešnice,
koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 21.b
Prijedlog Odluke o sklapanju sudske nagodbe između Grada Garešnice i Srednje Škole
„August Šenoa“ Garešnica vijećnici su dobili prije sjednice u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je zatim glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O SKLAPANJU SUDSKE NAGODBE IZMEĐU GRADA GAREŠNICE I SREDNJE ŠKOLE
„AUGUST ŠENOA“ GAREŠNICA
(Prilog: Odluka o sklapanju sudske nagodbe između Grada Garešnice i
„August Šenoa“ Garešnica, koja je sastavni dio ovog zapisnika)

Srednje Škole

Točka 22.
Razno
Pod ovom točkom se vodila žustra rasprava o uklonjenim bistama NOB-ovih ratnih junaka u
Garešničkom Brestovcu koje su stajale na privatnom vlasništvu i koje je sadašnji vlasnik
uklonio.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu u 13:50 sati.
KLASA: 023-05/16-01/9
URBROJ: 2123/01-01-16-3
Garešnica, 11. travnja 2016. godine

Zapisnik vodila

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivana Burić

Željko Starčević

