ZAPISNIK
s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice,
održane 30. lipnja 2016. godine
Sjednicu je otvorio Željko Starčević predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice u 10:00 sati.
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Daniela Belak, Jeronima Bakarić, Hasan Ibrić, Dubravko
Križanović, Milan Sužnjević, Zdravko Jakopović, Sanja Petrić, Milan Rajšić, Željko Rijetković, Goran
Cupek, Vladimir Vaclavek, Dejan Darvaš i Darko Cvetković.
Odsutni: Ljubica Masleša, Darko Delić i Đurđica Šetit.
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik Grada Garešnice), Tomislav Anđal (zamjenik
gradonačelnika), Josip Bilandžija (zamjenik gradonačelnika), Mirela Kozmač (pročelnica Upravnog
odjela za financije), Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove ),
Dražen Bengez (direktor tvrtke „Komunalac d.o.o.“), Melita Lozina
( ravnateljica
Gradskog društva Crvenog križa Garešnica), Maja Dizdarević ( ravnateljica Hrvatske knjižnice i
čitaonice ″Đuro Sudeta″), Davor Kreznović (direktor Krugovala 93,1 MHz Garešnica), Đuro Petrić
(predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Garešnice) te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
2. Aktualni sat
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i
uspostavljanju prijateljskih odnosa s Gradom Balatonlelle u Mađarskoj
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na
području Grada Garešnice za razdoblje 2016. - 2020.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa mjera za razvoj poljoprivrede na području
Grada Garešnice za razdoblje 2016. - 2020.
6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu s pripadajućim
programima
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. Izmjenama proračuna Grada Garešnica za
2016. godinu i I. Izmjenama plana razvojnih programa Grada Garešnice za 2016. godinu
8. Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2015. godinu
9. Izvještaj o poslovanju Komunalac d.o.o. Garešnica za 2015. godinu
10. Izvještaj o poslovanju Voda d.o.o. Garešnica za 2015. godinu
11. Izvješće o poslovanju Krugoval 93,1 MHz Garešnica za 2015. godinu
12. Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnica za 2015. godinu
13. Izvješće o radu Gradskog društva crvenog križa Garešnica za 2015. godinu
14. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Plan upisa djece Dječjeg vrtića Maslačak
za radnu godinu 2016./2017. 2
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne skrbi
Grada Garešnice
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gajine
18. Sustav civilne zaštite Grada Garešnice
a) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2015. godinu
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Garešnice u 2016. godini
c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Garešnice za razdoblje od
2016. - 2019. godine

19. Razno
Na dnevni red Darko Cvetković ima primjedbu da je preopširan te da ima dosta materijala koje je
trebalo proučiti.
Predsjednik vijeća predloženi dnevni red dao je 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
18. sjednice Gradskog vijeća, održane 11. travnja 2016. godine.
Primjedbi nije bilo.
Uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća,
održane 11. travnja 2016. godine.
(Prilog: Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice)
Točka 2.
Aktualni sat
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je aktualni sat.
1. Pitanje postavlja HASAN IBRIĆ za gradonačelnika VELIMIRA ŽUNCA vezano uz
prikupljanje potpisa za ukidanje plaćanja parkinga u gradu Garešnici.
-

Gradonačelnik VELIMIR ŽUNAC je odgovorio da je šturo čuo za to jer utorkom nije u
mogućnosti otići do gradske tržnice s obzirom da je utorak dan kada prima stranke. Naplatu
parkinga u gradu Garešnici od 2008. do 2011. radio je Komunalac. Također navodi da je od
2012. raspisana koncesija za obavljanje naplate parkinga. Naglasio je kako je nažalost
zaprimio dosta prigovora građana koji se žale na način na koji su kažnjeni ili da nisu dobili
kazne za parking ili da su platili kaznu, ali dobivaju opomene zbog ne plaćanja istih. S
obzirom na to ispituje se javno mnijenje te na stranici od grada također postoji anketa koja je
vezana uz temu plaćanja parkinga. Što se tiče peticije svatko ima pravo na peticiju, a grad će
učiniti sve što je u mogućnosti.

2. Pitanje postavlja MILAN RAJŠIĆ za pročelnika MIROSLAVA GERTSNERA dali će
biti špricanja protiv komaraca.
-

Pročelnik MIROSLAV GERTSNER je odgovorio da je dobro pitanje i da se već razmatra što
učiniti s obzirom da je ova godina posebno prikladna za razmnožavanje komaraca jer su
visoke temperature i velika je količina vlage te će u kratkom vremenu biti poduzete mjere za
zaštitu građana od komaraca te su u kontaktu s Sanitacijom Osijek d.d. koja obavlja
zaprašivanje komaraca.

3. Pitanje postavlja DEJAN DARVAŠ vezano uz rušenje starih stabala u gradu te sadnju
novih te ga zanima hoće li grad nastaviti tu praksu kako bi grad izgledao još ljepše. Pita
još vezano uz mijese odbore vezano uz živice, što se planira učiniti po pitanju živice
koja se osušila? Pita i konkretno za Virovitički Popovac u kojem nedostaje oko 150 m
živice koja se osušila.

-

Gradonačelnik VELIMIR ŽUNAC je odgovorio da je u tijeku dosta radova na području grada
koje uključuju uklanjanje starih stabala i živica, kao primjer navodi uređenje Kolodvorske
ulicu u kojoj je u potpunosti obnovljen nogostup. Navodi da se stara stabla uklanjaju nakon
određene dobi da ne ugrožavaju prometnice i građane. Stara stabla se uklanjaju da ne bi
nastala materijalna šteta kod nekog većeg nevrijemena. Kada povjerenstvo procijeni da je
stablo staro i da postoji mogućnost štete stablo se zamjenjuje novim. U planu je za svako
srušeno stablo posaditi dva nova stabla. U planu je i uređenje nekoliko groblja i uređenje
živica na istim od strane Komunalca. Trenutno je traje uređivanje grada na nekoliko mjesta te
zamjena starih bandera u Garešničkom Brestovcu te uređenje nogostupa, te radovi na
nogostupu u ulici Mate Lovraka, radovi u Kaniškoj Ivi, Dišniku, Malom Pašijanu,
Trnovitičkom Popovcu te Hrastovcu. Postoji puno radovi koji se privode kraju nakon kojih
kreću novi radovi. Puno se radi i u planu je nastavka istih.
Točka 3.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i uspostavljanju prijateljskih odnosa s Gradom
Balatonlelle u Mađarskoj.
Uvodno obrazloženje gradonačelnika. Gradonačelnik iznosi da već postoji suradnja s Općinom Orašje
i Općinom Vir. U tekstu sporazuma navodi se točan način na koji način će dva grada biti spojena
suradnjom te rada na zajedničkim projektima.
Otvara se rasprava. Milan Sužnjević se javlja za riječ te napominje da podržava potpisivanje
sporazuma. Smatra kako bi bilo dobro da grad od sporazuma ima i određenu financijsku korist.
Gradonačelnik napominje da je tek od ove godine omogućeno i našoj županiji da se javlja na natječaje
vezane uz prekograničnu suradnju.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI I USPOSTAVLJANJU PRIJATELJSKIH
ODNOSA S GRADOM BALATONLELLE U MAĐARSKOJ.
(Prilog: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i uspostavljanju prijateljskih odnosa s
Gradom Balatonlelle u Mađarskoj, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 4.
Prijedlog Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Garešnice za
razdoblje 2016. - 2020.
Otvara se rasprava. Gradonačelnik ima uvodno izlaganje te objašnjava da postoje razne mjere pomoći
poduzetnicima i obrtnicima. Ideja je da se grad uključi u poticanje razvoja gospodarstva. U planu je
subvencije kredita poduzetnika. Prije svega se misli na mikro poduzetnike.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjelovali Dražen Bengez, gradonačelnik Velimir Žunac, Darko Cvetković, Željko
Rijetković i Tomislav Anđal.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

PROGRAMA MJERA
ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE ZA
RAZDOBLJE 2016. - 2020.
(Prilog: Program mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Garešnice za 2016.2020.)
Točka 5.
Prijedlog Programa mjera za razvoj poljoprivrede na području Grada Garešnice za razdoblje 2016. 2020.
Pomoć poljoprivrednicima ratarima, stočarima, vrtlarima.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi sudjeluju gradonačelnik Velimir Žunac, Darko Cvetković, Milan Sužnjević, Željko
Rijetković i Zdravko Jakopović.
Upućena primjedba na hektare da se treba smanjiti potrebna veličina zbog količine vinograda i
voćnjaka kako bi više voćara moglo dobiti pomoć. Jakopović želi da se ukloni dio u kojem piše
namijenjene za prehranu ljudi.
Primjedbe su prihvaćene te je predsjednik gradskog vijeća otvorio glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAMA MJERA
ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE ZA RAZDOBLJE 2016. 2020.
(Prilog: Program mjera za razvoj poljoprivrede na području Grada Garešnice za razdoblje 2016.2020.)
Točka 6.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2015. godinu s pripadajućim programima.
Kratki uvod od strane gradonačelnika.
Odbor za proračun sazvan, ali nije imao kvorum.
Rasprava je otvorena, ali nije bilo primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, dok su 2 bila SUZDRŽANA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICA ZA 2015. GODINU
S PRIPADAJUĆIM PROGRAMIMA.
(Prilozi: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnice za 2015. godinu, Dopis uz Izvršenje
proračuna Grada Garešnice za 2015. godinu, Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Garešnice za 2015. godinu, Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu, Izvještaj o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
Izvještaj o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu, Izvještaj o
izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. godinu, Izvještaj o izvršenju
programa socijalnih potreba za 2015. godinu, Izvještaj o izvršenju programa u kulturi za 2015. godinu,

Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu i Izvještaj o
izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu)
Točka 7.
Prijedlog Odluke o I. Izmjenama proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu i I. Izmjenama plana
razvojnih programa Grada Garešnice za 2016. godinu.
Kratki uvod gradonačelnika.
Odbor za proračun nije mogao donositi odluke nije bilo kvoruma.
Prijedlog dan na glasovanje te od 15 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, dok ih je 4 bilo
SUZDRŽANO
Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
ODLUKU O
I. IZMJENAMA PRORAČUNA GRADA GAREŠNICA ZA 2016. GODINU I
I. IZMJENAMA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA GAREŠNICE ZA 2016. GODINU
(Prilog: Odluka o I. Izmjeni proračuna Grada Garešnice za 2016. godinu, Obrazloženje I. Izmjene
proračuna Grada Garešnice za 2016. godinu, I. Izmjena plana razvojnih programa Grada Garešnice za
2016. godinu i Odluka o I. Izmjeni plana razvojnih programa za 2016. godinu)

Točka 8.
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2015. godinu.
Otvorena rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „ĐURO SUDETA“ GAREŠNICA ZA 2015.
GODINU.
(Prilozi: Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta Garešnica za 2015. godinu i
Izvršenje financijskog plana Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta Garešnica za 2015. godinu)
Točka 9.
Izvještaj o poslovanju Komunalac d.o.o. Garešnica za 2015. godinu.
Otvorena rasprava.
U raspravi sudjelovali Darko Cvetković, Dražen Bengez, Željko Rijetković, Dejan Darvaš i Ljiljana
Dmejhal. .
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo

IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU KOMUNALAC D.O.O. GAREŠNICA ZA 2015. GODINU.
(Prilog: Izvješće o poslovanju za 2015. godinu - Komunalac d.o.o. Garešnica)
Točka 10.
Izvještaj o poslovanju Voda d.o.o. Garešnica za 2015. godinu.
Otvorena rasprava.
U raspravi sudjelovao Milan Sužnjević i Dražen Bengez.
( vijećnik Darko Cvetković izašao van)
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU VODA D.O.O. GAREŠNICA ZA 2015. GODINU.
(Prilog: Izvješće o poslovanju za 2015. godinu - Voda d.o.o. Garešnica)
Točka 11.
Izvješće o poslovanju Krugoval 93,1 MHz Garešnica za 2015. godinu.
Otvorena rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. (Cvetković nije prisutan).
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O POSLOVANJU KRUGOVAL 93,1 MHZ GAREŠNICA ZA 2015. GODINU.
(Prilog: Izvješće o radu Krugovala 93,1 MHz Garešnica za 2015. godinu)

Točka 12.
Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnica za 2015. godinu.
Otvorena rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. (Cvetković nije prisutan).
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠTAJ
O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA GAREŠNICA ZA 2015. GODINU.
(Prilozi: Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Garešnica za 2015. godinu i Vatrogasna
zajednica Grada Garešnica - Financijsko izvješće za 2015. godinu)

Točka 13.
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2015. godinu.
Otvorena rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. (Cvetković nije prisutan
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA GAREŠNICA ZA 2015. GODINU.
(Prilozi: Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2015. godinu i Financijsko
izvješće Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2015. godinu)
Točka 14.
Prijedlog Plana upisa djece Dječjeg vrtića Maslačak za radnu godinu 2016./2017.
Otvorena rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. ( Darko Cvetković se vratio)
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je dalo suglasnost na

PLAN
UPISA DJECE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA RADNU GODINU 2016./2017.
(Prilog: Dječji vrtić Maslačak - Prijedlog plana upisa djece Dječjeg vrtića Maslačak za radnu godinu
2016.-2017.)
Točka 15.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice.
Otvorena rasprava.
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 IZMJENI ODLUKE O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI GRADA GAREŠNICE.
(Prilog: Odluka o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Garešnice)
Točka 16.
Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.
Otvorena rasprava.
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 OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA.
(Prilog: Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova)

Točka 17.
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gajine.
Otvorena rasprava.
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 IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GAJINE.
(Prilozi: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gajine)
Točka 18.
Sustav civilne zaštite Grada Garešnice
a) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2015. godinu
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Garešnice u 2016. godini
c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Garešnice za razdoblje od 2016. 2019. godine.
Otvorena rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

a ) ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GAREŠNICE ZA 2015. GODINU
b ) PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GAREŠNICE U 2016. GODINI
c ) SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GAREŠNICE ZA RAZDOBLJE OD
2016. – 2019. GODINE

(Prilozi: Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Garešnice za 2015. godinu, Plan razvoja sustava
civilne zaštite Grada Garešnice u 2016. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite Grada Garešnice za razdoblje od 2016.-2019. godine i Obrazloženje - Analiza, Plan i
Smjernice)

Točka 19.
Razno
Nema dodatnih pitanja.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zaključio je sjednicu u 12:30 sati

KLASA:023-05/16-01/16
URBROJ:2123/01-01-16-3
Garešnica, 30. lipnja 2016. godine

Zapisnik vodila

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivana Burić

Željko Starčević

