ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 28. ožujka 2013.
godine
Sjednicu je otvorio Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice) u
14:00 sati.
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Jeronima Bakarić, Hasan Ibrić, Dubravko
Križanović, Milan Sužnjević, Darko Delić, Zdravko Jakopović, Ljubica Masleša, Sanja
Petrić, Milan Rajšić, Željko Rijetković, Vladimir Vaclavek, Đurđica Šetit, Goran
Cupek, Dejan Darvaš te Darko Cvetković.
Odsutna: Daniela Belak
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), Dražen
Bengez (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.), Melita Lozina (ravnateljica Društva
Gradskog društva Crvenog križa Garešnica), Maja Dizdarević (ravnateljica Hrvatske
knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“, Garešnica), Tomislav Kunješić (zapovjednik
Javne vatrogasne postrojbe Garešnica), Željko Vida (predsjednik Zajednice tehničke
kulture Grada Garešnice) te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio je dopunu dnevnog reda
točkom 18. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o provedbi plana
gospodarenja otpadom Grada Garešnica za 2013. godinu te otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo. Dopuna dnevnog reda dana je na glasovanje. Od 17 prisutnih
vijećnika svi su glasovali ZA. Dopuna dnevnog reda jednoglasno je usvojena.
Nakon prihvaćene dopune, predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio
je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izvješće Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
Aktualni sat
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII.
mjesec 2013. godine
Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2013.
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2013.
godinu
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2013. godinu
Izvješće o radu za 2013. godinu članica Zajednice tehničke kulture Grada
Garešnice
Razmatranje i usvajanje Analize o stanju zaštite i spašavanja na području
Grada Garešnice za 2013. godinu

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Garešnice za 2014. godinu
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Garešnice
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalnih poslova nabava građevinskog materijala za
održavanje nerazvrstanih cesta u 2014. godini na području Grada Garešnice
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalnih poslova vršenja usluga građevinskom mehanizacijom
u 2014. godini za potrebe Grada Garešnice
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Garešnice
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva
Poduzetnički centar d.o.o.
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice
18. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o provedbi plana gospodarenja
otpadom Grada Garešnica za 2013. godinu
Predloženi Dnevni red dan je na glasovanje. Od 17 prisutnih vijećnika svi su glasovali
ZA. Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Ljiljana Dmejhal, predsjednica Mandatne komisije, izvijestila je vijećnike kako je
Komisija raspravila o pisanom zahtjevu Milana Sužnjevića za aktiviranje mandata te
utvrdila kako su ispunjeni svi zakonski uvjeti za to.
Nakon podnesenog izvješća vijećnik Milan Sužnjević svečano je prisegnuo.
(Prilog: Izvješće Mandatne komisije, koje je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 2.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice pozvao je vijećnike da iznesu
primjedbe na zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća, održane 13. prosinca 2013.
godine.
S obzirom da primjedbi nije bilo, zapisnik se smatra usvojenim.
Točka 3.
Aktualni sat otvorio je Željko Starčević, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Garešnice. Osvrnuo se na pitanja članova HVIDRA-e, koji zbog svoje nenazočnosti
sjednici mole pisani odgovor.

DUBRAVKO KRIŽANOVIĆ je postavio pitanja Draženu Bengezu (direktoru tvrtke
Komunalac d.o.o.). Prvo se pitanje odnosilo na aktualnu problematiku odvajanja
vodoopskrbe i odvodnje iz komunalnog poduzeća, a drugo na gospodarenje otpadom
te status odlagališta otpada Johovača.
DRAŽEN BENGEZ (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.) na pitanje o odvajanju
vodoopskrbe i odvodnje iz komunalnog poduzeća odgovorio je kako je dobiveno
rješenje trgovačkog suda o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Voda
Garešnica d.o.o.“ koja će se baviti poslovima te vrste. Na drugo je pitanje odgovorio
kako bi se do 2018. godine trebali otvoriti regionalni centri za gospodarenje otpadom,
a do tada bi i sve deponije trebale biti sanirane. Johovača je dobila okolišnu dozvolu i
predložena za jedan od regionalnih centara.
ĐURĐICA ŠETIT je postavila pitanje Miroslavu Gerstneru (pročelniku Upravnog
odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice)
koje se odnosilo na nasipavanje nerazvrstanih cesta.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) odgovorio je kako radovi kreću
sljedećeg tjedna ukoliko Gradsko vijeće donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova nabave građevinskog materijala za
održavanje nerazvrstanih cesta u 2014. godini na području Grada Garešnice.
HASAN IBRIĆ je postavio pitanja Miroslavu Gerstneru (pročelniku Upravnog odjela
za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice). Prvo
se pitanje odnosilo na naplatu komunalne naknade, a drugo na naplatu najma
poljoprivrednih zemljišta.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) je odgovorio kako je u protekle tri
godine poslano više od 1.000 ovršnih rješenja i naplaćeno više od 4,5 milijuna kuna
komunalne naknade. Na drugo je pitanje odgovorio kako je naplaćeno oko
400.000,00 kuna duga od najma poljoprivrednih zemljišta u posljednja 4 mjeseca te
kako se zakupnike stalno opominje na vraćanje duga.
LJILJANA DMEJHAL je postavila pitanja Draženu Bengezu (direktoru tvrtke
Komunalac d.o.o.). Prvo se odnosilo na poskupljenje cijene vode, a drugo na uslužna
područja vodoopskrbe.
DRAŽEN BENGEZ (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.) na pitanje o povećanju cijene
vode odgovorio je kako će cijena porasti od 1. travnja 2014. godine zbog odluke
Vlade Republike Hrvatske. Na drugo je pitanje odgovorio kako je Vladin prijedlog
stvoriti 19 uslužnih područja, od kojih će jedno biti za Bjelovarsko – bilogorsku i
Koprivničko – križevačku županiju. Napomenuo je i kako nema opravdanih razloga
za objedinjenje ovih dviju županija u jedno uslužno podučje. Štoviše, prema
njegovom bi mišljenju ovakva organizacija uslužnih područja štetila Bjelovarsko –
bilogorskoj županiji.
LJUBICA MASLEŠA je postavila pitanja Draženu Bengezu (direktoru tvrtke
Komunalac d.o.o.) te Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada Garešnice). Pitanje
direktoru tvrtke Komunalac d.o.o. odnosilo se na potencijalno smanjenje cijena
grobnih usluga i naknade za grobna mjesta, dok se pitanje gradonačelniku odnosilo
na povlačenje sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za
obnove fasada i stolarije na nekretninama.

DRAŽEN BENGEZ (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.) odgovorio je kako cijena
naknade za grobna mjesta nije previsoka, s obzirom da je cijena od 80,00 kuna
godišnja. Osim toga, napominje kako je mnogo duga te da se mnogo posla obavi s
prikupljenim sredstvima.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) odgovorio je kako se kreće s
poticanjem energetske učinkovitosti po pitanju stropnih izolacija, fasada, stolarije,
solarnih elektrana i sl. putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, no
napominje da će za javljanje na natječaj osobe morati imati pripadajući energetski
certifikat.
GORAN CUPEK je postavio pitanja Miroslavu Gerstneru (pročelniku Upravnog odjela
za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) te
Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada Garešnice). Pitanje pročelniku odnosilo se na
privatni deponij u dvorištu u Radničkoj ulici, dok se pitanje gradonačelniku odnosilo
na korištenje zgrade u kojoj je bila Javna vatrogasna postrojba dok nije dobila novi
objekt.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) odgovorio je kako je zabilježena
dojava o tom deponiju te kako će izići na teren, zabilježiti stanje te poslati nalog u
Komunalac d.o.o., koji će nakon obavljene sanacije ispostaviti fakturu Gradu
Garešnici.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) odgovorio je kako se zgrada
koristi u vatrogasne svrhe, prvenstveno kao prostor Vatrogasne zajednice Grada
Garešnice.
Sjednici je pristupila vijećnica Daniela Belak.
DEJAN DARVAŠ je postavio pitanje Miroslavu Gerstneru (pročelniku Upravnog
odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada
Garešnice). Pitanje se odnosilo na sanaciju sanitarnog čvora u Mjesnom domu Velika
Bršljanica.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) odgovorio je kako postoji problem
sa septičkom jamom te kako će sljedeći tjedan održati sastavak s predsjednikom
mjesnog odbora radi dogovora o sanaciji.
ŽELJKO RIJETKOVIĆ je postavio pitanja Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada
Garešnice). Prvo se pitanje odnosilo na održavanje proširenog sportskog parka, dok
se drugo pitanje odnosilo na transparentnost knjigovodstva sportskih udruga te
priključenje istog gradskoj riznici.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) na prvo je pitanje odgovorio kako
se Grad uključio u rješavanje toga problema i nabavio vozilo za održavanje zelenih
površina. Osim toga, napomenuo je kako treba održati sastanak Grada sa sportskim
udrugama te tvrtkom Komunalac d.o.o. kako bi se okončao ovaj problem. Na drugo je
pitanje odgovorio kako treba konkretno razgovarati o problemu i uistinu integrirati
njihovo knjigovodstvo u gradsku riznicu, ali i odrediti tko bi od postojećih djelatnika
mogao preuzeti taj dio posla.
DARKO DELIĆ je postavio pitanja Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada
Garešnice). Prvo se pitane odnosilo na međufinanciranje ženske rukometne

seniorske ekipe, dok se drugo pitanje odnosilo na potencijalni ugovor za
sufinanciranje najma dvorane Srednje škole Augusta Šenoe.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) na prvo je pitanje odgovorio kako
Grad u potpunosti financira najam dvorane za seniorke te da postoji mogućnost
pronalaska dodatnih sredstava u smanjenju drugih troškovnih pozicija. Na drugo je
pitanje odgovorio kako ugovor nije potpisan, no prema obračunu Grad donira
sredstva.
MILAN RAJŠIĆ je postavio pitanja Draženu Bengezu (direktoru tvrtke Komunalac
d.o.o.) te Miroslavu Gerstneru (pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo,
stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice). Pitanje direktoru tvrtke
Komunalac d.o.o. odnosilo se na plan vodovodne mreže Garešnica – Hrastovčić –
Dišnik, dok se pitanje pročelniku odnosilo na dovršetak izgradnje kuće oproštaja na
pravoslavnom groblju u Dišniku.
DRAŽEN BENGEZ (direktor tvrtke Komunalac d.o.o.) odgovorio je kako je izvoditelj
radova odabran, no očekuju financijska sredstva iz EU fondova putem apliciranih
projekata.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) odgovorio je kako se završetak
radova očekuje do kraja godine.
Točka 4.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII. mjesec
2013. godine vijećnici su primili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u kojoj su sudjelovali: Goran Cupek,
Velimir Žunac, Željko Rijetković, Ljiljana Dmejhal, Dražen Bengez, Darko Cvetković,
Darko Delić, Milan Rajšić te Hasan Ibrić.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika 11 ih je glasovalo
ZA, dok je preostalih 7 bilo SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice prihvatilo
je
IZVJEŠĆE
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA GAREŠNICA ZA RAZDOBLJE
OD VII. – XII. MJESEC 2013. GODINE
(Prilog: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje od VII. – XII.
mjesec 2013. godine, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 5.
Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2013. vijećnici
su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Željko Rijetković, Velimir Žunac te Melita Lozina.

Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O POSLOVANJU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
GAREŠNICA ZA 2013.
(Prilog: Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Garešnica za 2013.,
koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 6.
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za 2013.
godinu vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predloženo Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica
za 2013. godinu dano je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „ĐURO SUDETA“
GAREŠNICA ZA 2013. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica za
2013. godinu, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 7.
Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2013. godinu vijećnici su
dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Dejan Darvaš i Tomislav Kunješić.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GAREŠNICA ZA 2013. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2013. godinu, koje
je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 8.
Izvješće o radu za 2013. godinu članica Zajednice tehničke kulture Grada Garešnice
vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predloženo Izvješće o radu za 2013. godinu članica Zajednice tehničke kulture
Grada Garešnice dano je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali
ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU ZA 2013. GODINU ČLANICA ZAJEDNICE TEHNIČKE
KULTURE GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Izvješće o radu za 2013. godinu članica Zajednice tehničke kulture Grada
Garešnice, koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 9.
Analizu o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Garešnice za 2013. godinu
vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Željko Rijetković, Velimir Žunac, Željko Starčević te Dražen Bengez.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je usvojilo
ANALIZU
O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA
GAREŠNICE ZA 2013. GODINU
(Prilog: Analiza o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Garešnice za 2013.
godinu, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 10.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Garešnice za 2014. godinu vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Garešnice za 2014. godinu dane su na glasovanje. Od 18 prisutnih
vijećnika svi su glasovali ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je
donijelo

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA GAREŠNICE ZA 2014. GODINU
(Prilog: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Garešnice za 2014. godinu, koje su sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 11.
Odluku o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Garešnice vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložena Odluka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Garešnice dana je na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali
ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ZAPOVJEDNIŠTVA
CIVILNE ZAŠTITE GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 12
Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate gradskih poreza vijećnici su dobili u pisanom obliku
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali Darko Delić i Velimir Žunac.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O PRIJENOSU POSLOVA UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA, NADZORA,
NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE GRADSKIH POREZA
(Prilog: Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate gradskih poreza, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 13.
.Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
nabava građevinskog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta u 2014. godini na
području Grada Garešnice vijećnici su dobili u pisanom obliku.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Darko Cvetković i Velimir Žunac.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
POSLOVA NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA U 2014. GODINI NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
nabava građevinskog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta u 2014. godini na
području Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 14.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
vršenja usluga građevinskom mehanizacijom u 2014. godini za potrebe Grada
Garešnice vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih
poslova vršenja usluga građevinskom mehanizacijom u 2014. godini za potrebe
Grada Garešnice dana je na glasovanje. Od 18 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 2014.
GODINI ZA POTREBE GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
vršenja usluga građevinskom mehanizacijom u 2014. godini za potrebe Grada
Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 15.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Grada Garešnice vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Grada Garešnice na glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali
ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GOSPODARENJU NEKRETNINAMA U
VLASNIŠTVU GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 16.
Odluku o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar d.o.o. vijećnici su dobili
pisanim putem.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali Darko Delić i Velimir Žunac.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.
(Prilog: Odluka o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar d.o.o., koja je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 17.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Garešnice vijećnici su dobili pisanim putem.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali Darko Delić, Dražen Bengez te Miroslav Gerstner.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 18.
Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Garešnica za 2013. godinu
vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Željko Rijetković, Dražen Bengez, Darko Delić te Velimir Žunac.

Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 18 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je usvojilo
IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GAREŠNICA ZA
2013. GODINU
(Prilog: Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Garešnica za 2013.
godinu, koje je sastavni dio ovog zapisnika)

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zatvorio je sjednicu u 16:30.

ZAPISNIK VODILA:
Marina Knežević

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Starčević

