ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 13. prosinca 2013.
godine
Sjednicu je otvorio Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice) u
12:00 sati.
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Jeronima Bakarić, Daniela Belak, Hasan
Ibrić, Dubravko Križanović, Sonja Pastuović, Darko Delić, Zdravko Jakopović, Ljubica
Masleša, Sanja Petrić, Milan Rajšić, Željko Rijetković, Vladimir Vaclavek, Đurđica
Šetit, Goran Cupek, Dejan Darvaš te Darko Cvetković.
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik Grada Garešnice), Tomislav Anđal
(zamjenik gradonačelnika Grada Garešnice), Josip Bilandžija (zamjenik
gradonačelnika Grada Garešnice), Nataša Kranjec (pročelnica Upravnog odjela za
društvene djelatnosti i opću upravu), Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice), Anto
Marijanović (stručni suradnik za računovodstvo i financije Grada Garešnice), Dražen
Bengez (predsjednik Odbora za proračun i financije i direktor tvrtke Komunalac
d.o.o.), Mladen Ilić (predstavnik HVIDRA-e), Slavko Vojta (predstavnik češke
nacionalne manjine), Mario Juretić (predsjednik Obora za predškolski odgoj,
zdravstvo, školstvo, kulturu i šport) te predstavnici medija.
Nakon utvrđenog kvoruma, predsjednik Gradskog vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
Aktualni sat
Informacija o stanju organiziranosti zdravstvene zaštite na području Grada
Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Garešnice za 2014.
godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada
Garešnice za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa socijalnih potreba Grada
Garešnice za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u kulturi
Grada Garešnice za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj
kulturi Grada Garešnice za 2014. godinu

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u sportu
Grada Garešnice za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju redovne
djelatnosti Dječjeg vrtića Maslačak u 2014. godini
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada
Garešnice za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Proračuna Grada Garešnice
za 2013. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa održavanja
komunalne infrastrukture iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
2013. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Plana gradnje komunalnih
vodnih građevina za 2013. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa javnih potreba u
kulturi Grada Garešnice za 2013. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa javnih potreba u
tehničkoj kulturi Grada Garešnice za 2013. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici za 2013. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Garešnice
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz
proračuna Grada Garešnice za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i člana Gradskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe
birača za 2014. godinu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja
Grada Garešnice
Informacija o imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalca d.o.o.
Garešnica

Kako nitko od vijećnika nije podnio pisani prigovor na predloženi Dnevni red koji je
upućen uz poziv na sjednicu, predloženi dnevni red se smatra utvrđenim i
predsjednik ga je dao na glasovanje. Od 18 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 sa 4. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. listopada
2013. godine.
S obzirom da primjedbi nije bilo, zapisnik se smatra usvojenim.

Točka 2.
Aktualni sat otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice, Željko
Starčević.
MILAN RAJŠIĆ je uputio pitanje pročelniku UO za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije, Miroslavu Gerstneru. Pitanje se odnosilo na
mogućnost sanacije krova na Osnovnoj školi Rogoža u 2014. godini.
MIROSLAV GERSTNER (pročelniku UO za gospodarstvo, stambeno-komunalnu
djelatnost i financije) je odgovorio kako je sanacija u planu za početak sljedeće
godine.
LJUBICA MASLEŠA je uputila pitanje gradonačelniku, Velimiru Žuncu, o isplati
božićnica za umirovljenike.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik) je odgovorio kako će božićnice biti svakako
isplaćene, no vjerojatno u siječnju te manjem broju umirovljenika.
SANJA PETRIĆ je uputila pitanje gradonačelniku, Velimiru Žuncu, o ulaganju u
Mjesni dom u Velikom Prokopu, odnosno mogućoj adaptaciji postojećeg laktofriza
za istu namjenu te podsjetila na obećanje s pretposljednje sjednice da će cijene
dimnjačarskih usluga biti dostupne na internetu.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik) je odgovorio kako bi sve Mjesne domove
trebalo adaptirati te da će na red doći svi. Opcija adaptacije laktofriza ući će u
razmatranje. Za cijene dimnjačarskih usluga obećano je da će se naći na
internetu u najkraćem mogućem roku.
SONJA PASTUOVIĆ postavila je pitanja pročelniku UO za gospodarstvo,
stambeno-komunalnu djelatnost i financije, Miroslavu Gerstneru te direktoru tvrtke
Komunalac d.o.o., Draženu Bengezu. Pitanje za pročelnika Gerstnera odnosilo se
na postavljanje ploče s imenom Radničke ulice, dok se pitanje za direktora
Komunalca odnosilo na broj novozaposlenih i ukupno zaposlenih te kriterije pri
zapošljavanju.
MAROSLAV GERSTNER (pročelnik UO za gospodarstvo, stambeno-komunalnu
djelatnost i financije) odgovorio je kako postoje problemi sa znakovima te
pločama s nazivima ulica, no svake se godine vrši nabava te će prvom prilikom
nabaviti ploču s imenom te ulice.
DRAŽEN BENGEZ (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.) odgovorio je da tvrtka
Komunalac d.o.o. trenutno ima 54 zaposlene osobe (kao i lani), a došlo je do
određenih izmjena zbog osoba koje odlaze ili su otišle u mirovinu te da su
ovogodišnja zapošljavanja bili rezultat potrebe.
GORAN CUPEK je postavio pitanje gradonačelniku, Velimiru Žuncu, o stanju
duga te natječaju za Krugoval. Osim toga, pitao je Tomislava Anđala, zamjenika
gradonačelnika, o tome što je grad konkretno poduzeo kako bi privukao investicije
te povukao novac iz EU fondova.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik) je odgovorio kako dug iznosi 4.845.000 kuna i
da se smanjuje te da će se i dalje smanjivati zbog mjera reorganizacije te mjera
poduzetih za smanjivanje plaća. Osim toga, gradonačelnik je rekao da je tekst
natječaja za osobu na čelu lokalnog radija napisan te će biti objavljen kako bi se
odabir iste izvršio već početkom siječnja sljedeće godine.

TOMISLAV ANĐAL (zamjenik gradonačelnika) je odgovorio kako su poduzeti
koraci povezivanja s drugim gradovima i raznim agencijama koji imaju dobru
praksu. Od projekata se osvrnuo na Poduzetničku zonu i Poduzetnički centar te
napomenuo da se sukladno tome Grad Garešnica javlja na natječaje Bjelovarskobilogorske županije za sufinanciranje projekata.
DEJAN DARVAŠ svoje je pitanje uputio pročelniku UO za gospodarstvo,
stambeno-komunalnu djelatnost i financije, Miroslavu Gerstneru. Pitanje se
odnosilo na nastavak postavljanja pločnika u Ciglenici te sanaciju ceste od
Velikog Pašijana prema Velikoj Trnovitici.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik UO za gospodarstvo, stambeno-komunalnu
djelatnost i financije) odgovorio je kako je u planu izrada projekta za postavljanje
pločnika u Ciglenici. Za spomenutu cestu pročelnik smatra da je najveći problem
Grada Garešnice te je spomenuo kako on i gradonačelnik aludiraju na važnost
ovoga problema. Osim toga, pročelnik se osvrnuo i na prošlu sjednicu i na pitanja
koja nisu bila odgovorena u zahtijevanoj mjeri. Spomenuo je kako je obnova
stolarije u Mjesnom domu Kaniška Iva prolongirana te kako će početkom sljedeće
godine biti raspisan natječaj za nabavu vezan za Kuću oproštaja u Tomašici.
JERONIMA BAKARIĆ svojim se pitanjem osvrnula na već spomenute božićnice
umirovljenicima.
ĐURĐICA ŠETIT uputila je pročelniku UO za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije, Miroslavu Gerstneru, pitanje vezano za divlja
odlagališta ambalaža pesticida te zamjeniku gradonačelnika, Josipu Bilandžiji,
pitanje vezano za uništavanje cesta kamionima koji prevoze drva.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik UO za gospodarstvo, stambeno-komunalnu
djelatnost i financije) odgovorio je kako se svake godine radi na sanaciji divljih
odlagališta te kako je za poljoprivrednike obvezno zbrinjavanje ambalaže
pesticida putem tvrtke s kojom Grad Garešnica ima ugovor.
JOSIP BILANDŽIJA (zamjenik gradonačelnika) odgovorio je kako je pitanje
uništavanje cesta u ingerenciji policije (zbog pretovara).
DARKO CVETKOVIĆ se zbog kratkog odsustva naknadno nadovezao na
raspravu o sanaciji Mjesnih domova te zaključio kako se problem ne nalazi u
financijskim sredstvima.
Točka 3.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike na postavljanje
pitanja koja bi se proslijedila nadležnima s obzirom na ispriku ravnatelja Zavoda
za hitnu medicinu Bjelovar, g. Stjepana Matoša, te koordinatorice Ispostave Doma
zdravlja BBŽ u Garešnici, gđe. Renate Gerstner, o spriječenosti dolaska na
sjednicu Gradskog vijeća. Pitanja nije bilo.

Točka 4.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Proračuna Grada Garešnice za 2014. godinu,
te predlaže Gradskom vijeću da ga donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog Proračuna Grada Garešnice za 2014. godinu obrazložio
predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u kojoj su sudjelovali: Goran
Cupek, Velimir Žunac, Darko Delić, Dražen Bengez, Milan Rajšić, Darko
Cvetković, Željko Rijetković, Anto Marijanović, Ljubica Masleša, Miroslav Gerstner
te Željko Starčević.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali
ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PRORAČUN
GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Proračun grada Garešnice za 2014. godinu, koji je sastavni dio ovog
zapisnika)
Točka 5.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Odluke o izvršenju Proračuna Grada
Garešnice za 2014. godinu, te predlaže Gradskom vijeću da je donese u
predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2014.
godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložena Odluka o izvršenju Proračuna Grada Garešnice za 2014. godinu dana
je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće
Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Odluka o izvršenju Proračuna grada Garešnice za 2014. godinu, koja je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 6.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture u 2014. godini te predlaže Gradskom vijeću da ga
donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir
Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predloženi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu dan je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014.
GODINI
(Prilog: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.
godini, koji je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 7.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2014. godini te predlaže Gradskom vijeću da ga donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.
godini obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Dejan Darvaš, Miroslav Gerstner te Željko Rijetković.
Predloženi Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu dan je
na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće
Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, koji je
sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 8.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2014. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ga donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014.
godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predloženi Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu dan je na
glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće Grada
Garešnice jednoglasno je donijelo
PLAN
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2014. GODINU
(Prilog: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu, koji je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 9.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Programa socijalnih potreba Grada Garešnice
za 2014. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ga donese u predloženom
tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog Programa socijalnih potreba Grada Garešnice za 2014.
godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predloženi Program socijalnih potreba Grada Garešnice za 2014. godinu dan je
na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće
Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
SOCIJALNIH POTREBA GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Program socijalnih potreba grada Garešnice za 2014. godinu, koji je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 10.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju u Gradu Garešnici za 2014. godinu te predlaže Gradskom
vijeću da ga donese u predloženom tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju u Gradu Garešnici za 2014. godinu obrazložio predlagatelj gradonačelnik, Velimir Žunac.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Svoj stav iznio
je Darko Delić.
Predloženi Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu
Garešnici za 2014. godinu dan je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su
glasovali ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U
GRADU GAREŠNICI ZA 2014. GODINU
(Prilog: Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu
Garešnici za 2014. godinu, koji je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 11.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Grada
Garešnice za 2014. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ga donese u
predloženom tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za
2014. godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Sonja Pastuović, Velimir Žunac, Darko Cvetković, Jeronima Bakarić te
Darko Delić.
Predloženi Program javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2014. godinu
dan je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko
vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Program javnih potreba u kulturi grada Garešnice za 2014. godinu, koji je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 12
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Garešnice za 2014. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ga donese u
predloženom tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Garešnice za 2014. godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predloženi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice za 2014.
godinu dan je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA GAREŠNICE ZA 2014.
GODINU
(Prilog: Program javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Garešnice za 2014.
godinu, koji je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 13.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Programa javnih potreba u sportu Grada
Garešnice za 2014. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ga donese u
predloženom tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Garešnice za
2014. godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali:Mario Juretić, Velimir Žunac, Željko Rijetković te Goran Cupek.
Predloženi Program javnih potreba u sportu Grada Garešnice za 2014. godinu
dan je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko
vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Program javnih potreba u sportu grada Garešnice za 2014. godinu, koji je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 14.
Predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport,
Mario Juretić izvijestio je vijećnike da je Odbor raspravio o prijedlogu Odluke o
sufinanciranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Maslačak u 2014. godini te
predlaže Gradskom vijeću da je donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog Odluke o sufinanciranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića
Maslačak u 2014. godini obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali:Željko Rijetković, Velimir Žunac, Darko Delić te Darko Cvetković.

Predložena Odluka o sufinanciranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Maslačak u
2014. godini dana je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O SUFINANCIRANJU REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA
MASLAČAK U 2014. GODINI
(Prilog: Odluka o sufinanciranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Maslačak u
2014. godini, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 15.
Obrazloženje prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Garešnice za
2014. godinu dao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice, Željko
Starčević, te je nakon toga otvorio raspravu. Rasprave nije bilo.
Predloženi Program rada Gradskog vijeća Grada Garešnice za 2014. godinu dan
je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće
Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
PROGRAM
RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Program rada Gradskog vijeća Grada Garešnice za 2014. godinu, koji je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 16.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu Odluke o izmjeni Proračuna Grada Garešnice
za 2013. godinu te predlaže Gradskom vijeću da je donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog Odluke o izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2013.
godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali Darko Cvetković i Velimir Žunac.
Predložena Odluka o izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2013. godinu dana
je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, dok je ostalih 7
vijećnika bilo SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
ODLUKU O IZMJENI
PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE ZA 2013. GODINU
(Prilog: Odluka o izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2013. godinu, koja je
sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 17.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini te predlaže Gradskom vijeću da
ih donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini obrazložio predlagatelj - gradonačelnik,
Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali Dejan Darvaš i Miroslav Gerstner.
Predložene izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013. godini dane su na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika 13
ih je glasovalo ZA, dok je ostalih 5 vijećnika bilo SUZDRŽANO. Gradsko vijeće
Grada Garešnice donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI
(Prilog: Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013. godini, koje su sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 18.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.
godinu te predlaže Gradskom vijeću da ih donese u predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu
obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Darko Cvetković, Miroslav Gerstner te Dražen Bengez.
Predložene izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu dane su na glasovanje.
Od 18 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo ZA, dok je ostalih 5 vijećnika bilo
SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ ČL. 22.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2013. GODINU
(Prilog: Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl. 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu, koje su sastavni dio ovog
zapisnika)

Točka 19.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih
vodnih građevina za 2013. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ih donese u
predloženom tekstu.
Nakon toga je prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2013. godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložene izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2013. godinu dane su na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika 12 ih je glasovalo
ZA, dok je ostalih 6 vijećnika bilo SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU
(Prilog: Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.
godinu, koje su sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 20.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi
Grada Garešnice za 2013. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ih donese u
predloženom tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada
Garešnice za 2013. godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Svoj stav iznio
je Darko Cvetković.
Predložene I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za
2013. godinu dane su na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika 13 ih je glasovalo
ZA, dok je ostalih 5 vijećnika bilo SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice
donijelo je
I. IZMJENE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA GAREŠNICE ZA 2013.
GODINU
(Prilog: I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2013.
godinu, koje su sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 21.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu I. izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj
kulturi Grada Darešnice za 2013. godinu te predlaže Gradskom vijeću da ih
donese u predloženom tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Garešnice za 2013. godinu obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir
Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložene I. izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Garešnice za 2013. godinu dane su na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika 13 ih
je glasovalo ZA, dok je ostalih 5 vijećnika bilo SUZDRŽANO. Gradsko vijeće
Grada Garešnice donijelo je
I. IZMJENE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA GAREŠNICE
ZA 2013. GODINU
(Prilog: I. Izmjene programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Garešnice za
2013. godinu, koje su sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 22.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Dražen Bengez, izvijestio je vijećnike
da je Odbor raspravio o prijedlogu I. izmjena Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Garešnice za 2013. godinu te predlaže
Gradskom vijeću da ih donese u predloženom tekstu.
Isto je učinio i Mario Juretić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo,
školstvo, kulturu i šport.
Nakon toga je prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju Grada Garešnice za 2013. godinu obrazložio predlagatelj gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložene I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju Grada Garešnice za 2013. godinu dane su na glasovanje. Od 18
prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo ZA, dok je ostalih 7 vijećnika bilo
SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
I. IZMJENE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
OBRAZOVANJU GRADA GAREŠNICE ZA 2013. GODINU

(Prilog: I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
Grada Garešnice za 2013. godinu, koje su sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 23.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i
financije Grada Garešnice, Miroslav Gerstner, dao je obrazloženje prijedloga za
donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Garešnice.
Nakon toga je prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Garešnice obrazložio predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložena Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Garešnice dana je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada
Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 24.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i
financije Grada Garešnice, Miroslav Gerstner, dao je obrazloženje prijedloga za
donošenje Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Nakon toga je prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obrazložio
predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali Darko Cvetković i Miroslav Gerstner.
Predložena Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dana je na glasovanje.
Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice
jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA DODJELU ZAKUPA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

(Prilog: Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koja je sastavni dio
ovog zapisnika)
Točka 25.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice, Željko Starčević, naveo je kako je
obrazloženje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada
Garešnice za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana Gradskog
vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača za 2014. godinu dano u
pisanom obliku u materijalima.
Nakon toga je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada
Garešnice za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana Gradskog
vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača za 2014. godinu obrazložio
predlagatelj - gradonačelnik, Velimir Žunac.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložena Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Garešnice za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana Gradskog vijeća
izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača za 2014. godinu dana je na
glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće Grada
Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE ZA
REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANA GRADSKOG
VIJEĆA IZABRANOG NA KANDIDACIJSKOJ LISTI GRUPE BIRAČA ZA 2014.
GODINU
(Prilog: Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Garešnice za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana Gradskog vijeća
izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača za 2014. godinu, koja je sastavni dio
ovog zapisnika)
Točka 26.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je Ljubicu Masleša da u
ime Komisije za javna priznanja, koja je predlagatelj Odluke o dodjeli javnih
priznanja Grada Garešnice, istu obrazloži.
Nakon obrazloženja Ljubice Masleša, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali: Sonja Pastuović, Nataša
Kranjec, Hasan Ibrić, Darko Delić, Željko Rijetković, Velimir Žunac, Darko
Cvetković, Željko Starčević te Josip Bilandžija.
Predložena Odluka o dodjeli javih priznanja Grada Garešnice dana je na
glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika 15 ih je glasovalo ZA, dok su ostala 3
vijećnika bila SUZDRŽANA. Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Garešnice, koja je sastavni dio
ovog zapisnika)
Točka 27.
Sukladno Zakonu, gradonačelnik Velimir Žunac je iznio informaciju o imenovanim
članovima Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Garešnica.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zatvorio je sjednicu u 15:40.
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