ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice, održane 26. rujna 2014. godine
Sjednicu je otvorio Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice) u
14:00 sati.
Prisutni: Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Daniela Belak, Jeronima Bakarić, Hasan
Ibrić, Dubravko Križanović, Milan Sužnjević, Sanja Petrić, Milan Rajšić, Željko
Rijetković, Vladimir Vaclavek, Đurđica Šetit, Goran Cupek, Dejan Darvaš i Darko
Cvetković.
Odsutni: Darko Delić, Zdravko Jakopović i Ljubica Masleša.
Ostali prisutni: Velimir Žunac (gradonačelnik Grada Garešnice), Miroslav Gerstner
(pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i
financije Grada Garešnice), Željko Rebrović (komunalni redar Grada Garešnice),
Andreja Ognjan (viša stručna suradnica na stručnom osposobljavanju za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u Gradu Garešnici) te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio je dopunu dnevnog reda
točkom 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju namjene –
svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dijelove katastarskih čestica broj 1569/11,
1569/16, 1570/8, 1687/6, 1687/7, 1788/2 i 1788/3 te otvorio raspravu. Rasprave nije
bilo. Dopuna dnevnog reda dana je na glasovanje. Od 15 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
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice
Aktualni sat
Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Športske zajednice
Garešnica za razdoblje 01.01.2013. – 31.12.2013.
4.
Razmatranje Izvješća o radu Sajma Uljanik d.o.o. za 2013. godinu
5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Grada Garešnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine
6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti na prijedlog plana
upisa djece u vrtić za pedagošku godinu 2014./2015.
7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Grada Garešnice
8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju zamjenika člana
Skupštine LAG-a Moslavina
9.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o ponavljanju Javnog poziva za
isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Garešnice
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Gradskog
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

1.
2.
3.

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Grada Garešnice
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Garešnice
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju namjene – svojstva
javnog dobra u općoj uporabi za dijelove katastarskih čestica broj 1569/11,
1569/16, 1570/8, 1687/6, 1687/7, 1788/2 i 1788/3
14. 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 vijećnike da iznesu
primjedbe na zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća, održane 16. lipnja 2014. godine.
S obzirom da primjedbi nije bilo, zapisnik se smatra usvojenim.
Točka 2.
Aktualni sat otvorio je Željko Starčević (predsjednik Gradskog vijeća Grada
Garešnice).
HASAN IBRIĆ svoje je pitanje uputio Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada
Garešnice). Pitanje se odnosilo na problematiku tvrtke DK Brestovac d.d. u stečaju,
odnosno mogućnost pronalaska financijskih sredstava za pomoć obiteljima čiji su
članovi ostali bez izvora prihoda.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) odgovorio je kako je razgovarao
sa sindikalnim predstavnikom i stečajnim upraviteljem te tvrtke te kako je u tijeku
odabir najbolje ponude za njen zakup. Osim toga, Grad ima osigurana sredstva za
jednokratnu pomoć obiteljima koje su ostale bez izvora prihoda te je već počeo s
isplatama korisnicima.
JERONIMA BAKARIĆ svoja je pitanja uputila Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada
Garešnice). Prvo se pitanje odnosilo na isplatu pomoći za umirovljenike, odnosno
prijedlog da se od ove godine novac namijenjen njima uplati kao dio porodiljne
naknade. Drugo se pitanje odnosilo na realizaciju dogovorenih projekata (kombi
prijevoz, pučku kuhinju i dom umirovljenika).
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) na prvo je pitanje odgovorio kako
je isplaćeno više od pola dogovorene pomoći za umirovljenike te kako će ostatak biti
uskoro isplaćen. Složio se da bi bilo primjereno ubuduće novac uložiti u porodiljne
naknade ili u fond za pomoć iz kojega će se isplaćivati pomoć potrebitima. Na drugo
je pitanje odgovorio kako projekti nisu realizirani, no kako se od njih nije odustalo te
kako će kombi prijevoz biti osiguran sljedeće godine.
ĐURĐICA ŠETIT svoja je pitanja uputila Miroslavu Gerstneru (pročelniku Upravnog
odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada

Garešnice). Prvo se pitanje odnosilo na krčenje zaraslih okućnica, dok se drugo
pitanje odnosilo na sanaciju odvodnih kanala.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) na prvo je pitanje odgovorio kako
Grad nema ovlasti ulaziti na privatne posjede te da će angažiranjem komunalne
tvrtke brinuti o prostorima koji su u njihovoj nadležnosti. Na drugo je pitanje
odgovorio kako su odvodni kanali pod ingerencijom Hrvatskih voda te kako je
sanacija izostala zbog problema s poplavama u drugim dijelovima države.
DEJAN DARVAŠ svoje je pitanje uputio Miroslavu Gerstneru (pročelniku Upravnog
odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada
Garešnice). Pitanje se odnosilo na postavljanje bandera i priključaka za električnu
energiju u dijelu Trnovitičkog Popovca čiji stanovnici ne koriste električnu energiju u
svojim kućanstvima i time otežano žive.
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) na pitanje je odgovorio kako Grad
ne može utjecati na rad tvrtke HEP ODS d.o.o., no da će pokušati pomoći pisanom
molbom istoj kao distributeru.
DARKO CVETKOVIĆ svoje je pitanje uputio Miroslavu Gerstneru (pročelniku
Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Grada
Garešnice). Pitanje se odnosilo na klizište u Ulici Petra Svačića, odnosno tko će ga i
do kada sanirati .
MIROSLAV GERSTNER (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambenokomunalnu djelatnost i financije Grada Garešnice) na pitanje je odgovorio kako je
narušena statika brine bivšim radovima te kako su upućeni dopisi svim mjerodavnim
institucijama (Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama te Bjelovarsko-bilogorskoj
županiji) za pomoć pri sanaciji. Napomenuo je kako je najbolje da stručne osobe
odluče na koji će način sanacija biti provedena i što učiniti kako do istog i sličnih
problema više ne bi dolazilo.
ŽELJKO RIJETKOVIĆ svoja je pitanja uputio Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada
Garešnice). Prvo se pitanje odnosilo na dovršetak obnove mjesnog doma u Kajgani i
kuće oproštaja u Tomašici. Drugo se pitanje odnosilo na potrebu asfaltiranja Ulice
bana Jelačića u Garešnici.
VELIMIR ŽUNAC (gradonačelnik Grada Garešnice) na prvo je pitanje odgovorio kako
će radovi na objektu u Tomašici biti gotovi do kraja godine, dok će se na objektu u
Kajgani provesti sve potrebne radnje da dalje ne propada, a ostali se radovi očekuju
sljedeće godine. Na drugo je pitanje odgovorio kako je u planu rekonstrukcija
nogostupa i izgradnja novih cesta, među kojima je i cesta u Ulici bana Jelačića.
MILAN RAJŠIĆ uputio je zahvalu Velimiru Žuncu (gradonačelniku Grada Garešnice)
za obavljenu sanaciju krovišta na mjesnom domu Rogoža.
Točka 3.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Športske zajednice Garešnica za razdoblje
01.01.2013. – 31.12.2013. vijećnici su primili u pisanom obliku.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali: Goran
Cupek, Željko Rijetković, Darko Cvetković, Miroslav Gerstner, Velimir Žunac, Đurđica
Šetit, Milan Rajšić, Milan Sužnjević te Željko Starčević.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ŠPORTSKE ZAJEDNICE
GAREŠNICA ZA RAZDOBLJE
01.01.2013. – 31.12.2013.
(Prilog: Izvješće o radu i financijsko izvješće Športske zajednice Garešnica za
razdoblje 01.01.2013. – 31.12.2013., koje je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 4.
Izvješće o radu Sajma Uljanik d.o.o. za 2013. godinu vijećnici su primili u pisanom
obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu u kojoj su sudjelovali: Miroslav
Gerstner, Jeronima Bakarić i Velimir Žunac.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je prihvatilo
IZVJEŠĆE
O RADU SAJMA ULJANIK D.O.O. ZA 2013. GODINU
(Prilog: Izvješće o radu Sajma Uljanik d.o.o. za 2013. godinu, koje je sastavni dio
ovog zapisnika)
Točka 5.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnice za razdoblje od 01.01.
do 30.06.2014. godine vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Velimir Žunac, Milan Sužnjević, Željko Starčević, Ljiljana Dmejhal, Milan
Rajšić i Darko Cvetković.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 15 prisutnih vijećnika 12 je glasovalo ZA,
1 PROTIV, a 2 SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GAREŠNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO
30.06.2014. GODINE
(Prilog: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnice za razdoblje od
01.01. do 30.06.2014. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 6.
Odluku o suglasnosti na prijedlog plana upisa djece u vrtić za pedagošku godinu
2014./2015. vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Predložena Odluka o suglasnosti na prijedlog plana upisa djece u vrtić za pedagošku
godinu 2014./2015. dana je na glasovanje. Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali
ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA UPISA DJECE U VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015
(Prilog: Odluka o suglasnosti na prijedlog plana upisa djece u vrtić za pedagošku
godinu 2014./2015, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 7.
Odluku o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 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 članova Stožera zaštite i spašavanja
Grada Garešnice dana je na glasovanje. Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali
ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 8.
Odluku o imenovanju zamjenika člana Skupštine LAG-a Moslavina vijećnici su dobili
u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Darko Cvetković, Željko Rijetković, Velimir Žunac i Željko Starčević.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA SKUPŠTINE LAG-A MOSLAVINA
(Prilog: Odluka o imenovanju zamjenika člana Skupštine LAG-a Moslavina, koja je
sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 9.
Zaključak o ponavljanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Garešnice vijećnici su dobili u pisanom
obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Svoj stav vezan
za ovu tematiku iznio je Milan Sužnjević.
Predloženi Zaključak o ponavljanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Garešnice dan je na glasovanje.
Od 15 prisutnih vijećnika 14 je glasovalo ZA, a 1 SUZDRŽANO. Gradsko vijeće
Grada Garešnice donijelo je
ZAKLJUČAK
O PONAVLJANJU JAVNOG POZIVA ZA ISTICANJE KANDIDATURA
ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA
MLADIH GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Zaključak o ponavljanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Garešnice, koji je sastavni dio
ovog zapisnika)
Točka 10.
Odluku o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih
nepogoda vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Svoj stav vezan
za ovu tematiku iznio je Miroslav Gerstner.
Predložena Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda dana je na glasovanje. Od 15 prisutnih vijećnika svi su
glasovali ZA. Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA
(Prilog: Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Sjednicu je napustio vijećnik Vladimir Vaclavek.
Točka 11.
Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Garešnice vijećnici su dobili u
pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Velimir Žunac, Milan Sužnjević, Darko Cvetković, Željko Rijetković, Željko
Starčević i Milan Rajšić.

Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 14 prisutnih vijećnika 13 je glasovalo ZA,
a 1 SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
ODLUKU
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Garešnice, koja je
sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 12.
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj
upravi Grada Garešnice vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. Rasprave nije
bilo.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 14 prisutnih vijećnika 13 je glasovalo ZA,
a 1 SUZDRŽANO. Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je
ODLUKU
O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA GAREŠNICE
(Prilog: Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Gradskoj upravi Grada Garešnice, koja je sastavni dio ovog zapisnika)
Točka 13.
Odluku o određivanju namjene – svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dijelove
katastarskih čestica broj 1569/11, 1569/16, 1570/8, 1687/6, 1687/7, 1788/2 i 1788/3
vijećnici su dobili u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice otvorio je raspravu. U raspravi su
sudjelovali: Milan Sužnjević, Miroslav Gerstner i Đurđica Šetit.
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje. Od 14 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA.
Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
O ODREĐIVANJU NAMJENE – SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI
ZA DIJELOVE KATASTARSKIH ČESTICA BROJ 1569/11, 1569/16, 1570/8,
1687/6, 1687/7, 1788/2 I 1788/3
(Prilog: Odluka o određivanju namjene – svojstva javnog dobra u općoj uporabi za
dijelove katastarskih čestica broj 1569/11, 1569/16, 1570/8, 1687/6, 1687/7, 1788/2 i
1788/3, koja je sastavni dio ovog zapisnika)

Točka 14.
Pod točkom „Razno“ su vijećnici Darko Cvetković i Željko Starčević iskazali potrebu
za novom odlukom kojom će se urediti kriteriji za dodjelu javnih priznanja Grada
Garešnice.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Garešnice zatvorio je sjednicu u 17:15.
KLASA: 023-05/14-01/36
URBROJ: 2123/01-01-14-2
U Garešnici, 30. rujna 2014. godine

ZAPISNIK VODILA:
Marina Knežević

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Starčević

